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Beste lezer,

Na twee jaar treden we uit de schaduw van de 
pandemie. Strenge veiligheidsmaatregelen en 
een lang aanhoudende lockdown maakten ons 
werk niet eenvoudig. Tegelijkertijd raakten we 
bedreven in het online vergaderen en slaagden 
we er goed in met de omgeving in contact te 
blijven. 

Mede daardoor kon het werken aan de 
uitvoering van de Aanpak Oostelijke Vecht-
plassen gewoon doorgaan. Sterker nog, er is  
in 2021 veel werk verzet.

We zijn intussen vier jaar onderweg. De meeste 
projecten zijn opgestart, dat wil zeggen dat  
er verkenningen worden uitgevoerd, dat er 
plannen worden uitgewerkt voor besluit-
vorming en soms zelfs al voor uitvoering.  
En ja, ook de eerste resultaten zijn zichtbaar. 

Met elkaar - en we hebben het dan over maar liefst 21 partners - maakten we in  
2017 duidelijke afspraken over onze gezamenlijke doelen: het stimuleren van natuur, 
recreatie én de leefomgeving. Op basis van de in 2021 uitgevoerde evaluatie stel ik vast 
wat wij ons allemaal - stuk voor stuk - nog steeds betrokken voelen, met commitment 
naar en vertrouwen in elkaar. Wat mij betreft zetten we op die manier de komende zes 
jaar de samenwerking voort.  

De vele projecten zijn ons allen even lief. Toch licht ik er een paar uit als voorbeeld, 
omdat ze laten zien hoe onze extra aandacht en inzet helpt bij het vinden van passende 
oplossingen. 

Zo blijkt de baggeropgave echt een zoektocht. Want waar en hoe voeren we bagger op 
de juiste manier af, rekening houdend met de natuur en met wensen van de bewoners 
in en gebruikers van het gebied? Uiteindelijk biedt de aanleg van een tijdelijk depot in 
de polder Mijnden nu de oplossing. Daar is ruimte om de bagger op een verantwoorde 
manier te laten drogen en inklinken, opdat we het later in het proces makkelijker 
kunnen verwerken.

Voorwoord 
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Dat de realiteit soms weerbarstig kan zijn is geen nieuws. Toch is het ons gelukt om  
een forse uitdaging het hoofd te bieden. Op de vraag of we nu wel of niet moesten 
investeren in vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen de 
Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, staakten de stemmen telkens weer. 

Na rijp beraad en de inzet van een extern en onafhankelijk adviseur, besloten we samen  
dit project uit het gebiedsakkoord te halen. In plaats daarvan spannen wij ons nu in om 
alternatieve projecten op te starten die hetzelfde doel nastreven: het stimuleren van de 
watersportsector in het Loosdrechts Plassengebied.

De evaluatie laat ook zien dat we binnen het gebiedsakkoord tegen een aantal 
praktische zaken aanlopen zoals de beperkte financiële middelen, beperkte capaciteit  
en het ontbreken van middelen om beloftevolle verkenningen tot uitvoering te brengen. 
In 2021 hebben we de eerste stappen gezet om deze kwesties duurzaam op te lossen. 

De voorstellen zijn de opmaat voor het herzien van een aantal passages in het  
gebiedsakkoord en voor een grondige actualisatie van uitvoeringsprogramma. Beide 
documenten zullen in 2022 hun beslag krijgen. Ook het aanpassen van de governance, 
het proces van besluitvorming, nemen we daarbij mee. 

Conform afspraken beschikken we als programma intussen over een eigentijdse huisstijl 
inclusief bijbehorende zelfstandige website, waardoor we herkenbaar en vindbaar zijn 
voor de vele betrokkenen en we iedereen van de juiste informatie kunnen voorzien. 

En als kroon op het werk slaagden we erin om - tussen twee lockdowns door - in het 
najaar van 2021 een fysieke informatiemarkt te organiseren waar alle actieve projecten 
zich presenteerden. Een kleine 200 bezoekers maakten gebruik van de gelegenheid om 
hun vragen te stellen en meningen mee te geven.

Ik kijk uit naar het werk dat we ook komende jaar weer met elkaar gaan verzetten.  
Zo langzamerhand gaan we echt de vruchten plukken!

Met opgewekte groet,
Cees Loggen,

voorzitter van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen
gedeputeerde Ruimtelijke ordening en water in de provincie Noord-Holland

Voorwoord
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Uitgaven	per	programma	onderdeel	in	procenten	ten	opzichte	 
van	herzien	budget	(inclusief	absoluut	restant)

Recreatieve	verbindingen	(Pijler	1)

Bagger	en	zwevend	slib	(Pijler	1) 

Proces	en	onderzoek	ontwikkeling	vrijetijdslandschap	(Pijler	1)

Versterking	ecologische	waarden	(Pijler	2)

Bestrijding	invasieve	exoten	(Pijler	2)

Transformatie	recreatiesector	(Pijler	3)

Organisatiekosten

Totaal	OVP

10.896.000

21.439.000

170.000

29.282.000

500.000

560.000

960.000

63.807.000

Totaal	beschikbaar	
budget:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Restant 10.173.657

Restant 17.855.597

Restant 76.198

Restant 26.228.775

Restant 141.856

Restant 31.039

Restant 185.924

Restant 54.693.046

7%

17%

55%

10%

72%

94%

81%

14%

Voortgang in vogelvlucht 

2021

12-10-2021
Algemene	informatiemarkt
200 bezoekers

Abonnees nieuwsbrief
715 lezers

Aantal nieuwsbrieven
verstuurd in 2021
6

Aantal nieuwsberichten 
op vechtplassen.nl
30

7 12 5 6

waarvan

over	het	
Gebiedsakkoord

Scope

0

7

22

Planning

0

22

7

Financiën

2

9

18

project	verloopt	niet	volgens	goedgekeurd	PvA,	
ingreep	stuurgroep	nodig

project	verloopt	niet	volgens	goedgekeurd	PvA,
géén	ingreep	stuurgroep	benodigd

project	verloopt	volgens	goedgekeurd	PvA

13

Overzicht budget en uitgaven

De	uitgaven	van	de	afgelopen	jaren	 
(tot	31	dec	2021)	zijn	als	volgt	verdeeld:

Communicatie/website in 2021 Status projecten

3 2 21 3 24 7020

verkenning
planuitwerking
realisatie
overig
afgerond

14

6 8

1

1

9

Fasering lopende (deel)projecten
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1.	Organisatie	en	draagvlak

De uitvoering van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen loopt intussen vier jaar. 
De organisatie bestaat primair uit de stuurgroep, de regiegroep en de projectleiders.  
De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de betrokken partijen: samen zijn zij eind- 
verantwoordelijk voor het behalen van de programmadoelstellingen. De stuurgroep  
is daarnaast ook opdrachtgever voor de programmamanager. De programmanager  
is verantwoordelijk voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma, geeft leiding  
aan het programmabureau en zit de regiegroep voor. De projectleiders rapporteren  
via de regiegroep aan de stuurgroep.  

Het programma

Het	jaar	2021	stond	in	het	teken	van	het	voortzetten	van	lopende	projecten,	het	opstarten	van	nieuwe	projecten	
en	het	evalueren	van	de	vier	jaar	waarin	het	gebiedsakkoord	nu	in	uitvoering	is.	In	het	afgelopen	jaar	heeft	een	
grondige	tussentijdse	evaluatie	plaatsgevonden	en	spraken	regie-	en	stuurgroep	uitgebreid	over	de	gewenste	en	
noodzakelijke	aanpassingen	wat	betreft	inhoud	en	organisatie	van	het	gebiedsakkoord.	

Voortgang in de projecten
In	hoofdstuk	4	vindt	u	een	gedetailleerde	beschrijving	van	de	voortgang	van	de	individuele	projecten.	Voor	een	
aantal	lopende	projecten	heeft	de	stuurgroep	belangrijke	besluiten	genomen:	het	vinden	van	een	locatie	voor	
een	baggerdepot	bij	Polder	Mijnden	was	een	doorbraak	bij	de	baggeropgave	(project	1.7).	Daarnaast	besloot	de	
stuurgroep	de	mogelijkheden	voor	een	vaarverbinding	tussen	de	Loosdrechtse	Plassen	en	het	Hilversums	Kanaal	
(project	1.3)	niet	verder	te	onderzoeken	maar	in	plaats	daarvan	alternatieve	watersportprojecten	te	verkennen.	

Mutual Gains Approach
Binnen	het	programma	wordt	gewerkt	met	de	Mutual	Gains	Approach	(MGA).	Dit	is	een	aanpak	waarbij	 
partijen	vanuit	gezamenlijke	belangen	naar	oplossingen	zoeken	en	niet	vanuit	meningen.	Hierdoor	ontstaat		
meer	draagvlak.	De	afspraken	die	in	het	gebiedsakkoord	zijn	vastgelegd	vragen	om	een	coöperatieve	houding	 
en	het	vermogen	om	over	het	eigen	belang	heen	te	stappen	en	te	werken	aan	gezamenlijke	doelen.	Elk	jaar	
wordt	zowel	op	programma-	als	op	projectniveau	aandacht	besteed	aan	de	MGA-aanpak.	

Capaciteit en middelen

Net	als	vorig	jaar	blijft	de	capaciteit	bij	veel	partijen	een	uitdaging.	Het	grote	aantal	projecten	vraagt	om	forse	
personele	inzet	van	partijen.	Het	gaat	om	het	lezen	van	stukken,	meedoen	in	projectgroepen,	of	het	trekken	van	
projecten.	Niet	alleen	de	overheden	kampen	met	capaciteitstekorten,	ook	andere	partijen	binnen	het	gebieds-
akkoord	lopen	hier	tegenaan.	Betrokkenen	uit	de	bewoners-	en/of	belangengroepen	verrichten	hun	werkzaam-
heden	op	vrijwillige	basis,	vaak	naast	een	reguliere	baan.	De	beperkte	capaciteit	binnen	het	gebiedsakkoord	
heeft	effect	op	de	kwaliteit	en	planning	van	de	projecten.

Naast	de	beperkte	menskracht,	bleek	afgelopen	jaar	ook	dat	de	financiële	middelen	niet	altijd	even	ruim	waren	
ingeschat.	De	organisatiekosten,	communicatiemiddelen	en	kosten	voor	monitoring	waren	niet	of	onvoldoende	
gedekt.	Verder	liep	de	inflatie	(nog	meer)	op,	moest	er	over	projecten	meer	BTW	betaald	te	moeten	worden	 
dan	tevoren	ingeschat	en	werd	bij	een	aantal	projecten	op	middelen	gerekend	die	niet	beschikbaar	bleken.	 
Zo	rekenden	projectleiders	bijvoorbeeld	op	een	financiële	bijdrage	vanuit	de	private	sector,	terwijl	afgesproken	
was	dat	zij	enkel	een	dienst	zou	verlenen	(en	geen	financiële	bijdrage).	Tenslotte	is	voor	een	aantal	projecten	
enkel	een	verkenning	geraamd,	en	is	er	binnen	het	gebiedsakkoord	geen	budget	om	degelijke	verkenningen	
door	te	zetten	naar	realisatie.	
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Dit	komt	ook	omdat	er	op	een	grotere	inzet	vanuit	de	private	sector	gerekend	werd	bij	het	verder	brengen	van	
initiatieven.	Deze	inzet	blijft	achter	bij	de	verwachtingen.

Tussenevaluatie

Bij	het	sluiten	van	het	Gebiedsakkoord	Oostelijke	Vechtplassen	in	2017	is	afgesproken	om	tussentijds	te	
evalueren	over	de	voortgang.	Adviesbureau	Arcadis	heeft	deze	evaluatie	in	de	eerste	helft	van	2021	uitgevoerd.	
Centrale	vraag	daarbij	was:	hoe	staat	het	programma	er	procesmatig	voor,	zijn	er	aanpassingen	nodig	en	zo	ja,	
welke	dan?	Bij	het	beantwoorden	van	deze	vragen	zijn	alle	betrokken	partijen	op	ambtelijk	en	bestuurlijk	niveau,	
de	projectleiders	en	belanghebbenden	uit	het	gebied	gevraagd	naar	hun	ervaringen	en	inzichten.

De	evaluatie	leverde	aanbevelingen	op	die	betrekking	hebben	op	het	programmamanagement,	communicatie-	
en	omgevingsmanagement,	governance	in	relatie	tot	de	Mutual	Gains	Approach	en	de	financiën.	Op	30	juni	
2021	besloot	de	stuurgroep	Oostelijke	Vechtplassen	om	aan	de	slag	te	gaan	met	deze	aanbevelingen	door	ze	uit	
te	(laten)	werken	tot	concrete	acties.

Voorstel herziening inhoud en organisatie, draagvlak

De	opdracht	van	de	stuurgroep	om	aan	de	slag	te	gaan	met	de	tussentijdse	evaluatie	van	Arcadis	en	het	vinden	
van	oplossingen	voor	de	beperkte	capaciteit	en	financiële	middelen,	leidde	tot	het	voorstel	voor	een	herziening	
van	inhoud	en	organisatie	van	het	gebiedsakkoord.	Een	kernteam,	bestaande	uit	de	ambtelijke	vertegenwoor- 
diging	van	de	meest	betrokken	overheidspartijen,	heeft	zich	afgelopen	najaar	ingezet	om	deze	herijking	concreet	
te	maken.	Het	voorstel	is	in	november	en	december	2021	uitgebreid	besproken	met	de	regiegroep	Oostelijke	
Vechtplassen.	In	gezamenlijkheid	is	gesproken	over	de	knelpunten	waar	partijen	mee	kampen	en	waar	mogelijke	
oplossingen	zouden	kunnen	liggen.	

Draagvlak
Uit	deze	gesprekken	blijkt	dat	partijen	zich	nog	altijd	erg	betrokken	en	verantwoordelijk	voelen	voor	de	
uitvoering	van	het	gebiedsakkoord	en	zich	ook	willen	blijven	inzetten.	Het	behoud	van	vertrouwen	in	elkaar	
vraagt	aandacht	en	men	is	zich	ervan	bewust	dat	dit	inzet	vereist.	Het	toetreden	van	de	bewonersfederatie	
wordt	als	zeer	waardevol	ervaren,	al	blijft	het	wel	een	aandachtspunt	hoe	de	overige	bewoners	en	belang-
hebbenden	aangehaakt	blijven.	De	vele	projecten	die	in	één	bepaald	deelgebied	kunnen	spelen	maakt	het	lastig	
voor	inwoners	het	overzicht	en	onderling	verband	te	blijven	zien.	Deze	constatering	heeft	er	ook	toe	geleid	om	
vanuit	het	programma	meer	aandacht	te	besteden	aan	omgevingsmanagement.

Organisatie
Om	tegemoet	te	komen	aan	de	wens	van	de	regie-	en	stuurgroep	om	de	stukkenstroom	te	beperken,	is	er	
voorgesteld	met	een	mandaatregeling	te	gaan	werken.	De	programmamanager	krijgt	dan	het	mandaat	om	
stukken	te	accorderen,	zodat	de	projectleider	verder	kan.	Het	gaat	daarbij	alleen	om	stukken	die	in	lijn	zijn	met	
het	reeds	vastgestelde	uitvoeringsprogramma.	De	regie-	en	stuurgroep	krijgen	deze	stukken	vervolgens	ter	
kennisname	toegestuurd.	Uit	de	evaluatie	en	de	verschillende	gesprekken	kwam	ook	naar	voren	dat	het	
programmabureau	anders	opgebouwd	kon	worden.	In	het	voorstel	is	meer	aandacht	uitgegaan	naar	het	
structureel	inbouwen	van	een	projectbeheerser,	communicatiemanager	en	omgevingsmanager	(in	het	voorstel	
aangeduid	als	gebiedscoördinator).

Financiering
Omdat	partijen	geen	extra	financiering	konden	toezeggen	is	gezocht	naar	mogelijkheden	om	de	tekorten	te	
dekken	binnen	het	bestaande	en	reeds	toegezegde	budget	van	het	gebiedsakkoord.	De	regiegroep	zocht	naar	
bijdragen	voor	het	versterken	van	het	programmamanagement	en	het	dekken	van	nog	ongedekte	posten.	 
De	regiegroep	bekeek	alle	projecten	afzonderlijk	en	toonde	zich	flexibel	en	ambitieus	bij	het	maken	van	keuzes.	
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De	voorgestelde	oplossing	zorgt	er	op	dit	moment	voor	dat	het	niet	nodig	is	het	ambitieniveau	van	de	projecten	
naar	beneden	bij	te	stellen.	Het	voorstel	voor	herziening	wordt	begin	2022	in	de	stuurgroep	behandeld.	Bij	een	
positief	besluit	is	het	streven	om	in	het	najaar	van	2022	het	uitvoeringsprogramma	2.0	vast	te	stellen.

Governance

Begin	2021	ontstond	een	geschil	over	een	nieuwe	vaarverbinding	tussen	de	Loosdrechtse	Plassen	en	het	
Hilversums	Kanaal	(project	1.3).	De	partijen	konden	het	niet	eens	worden	over	het	wel	of	niet	doen	van	verder	
onderzoek	naar	de	haalbaarheid	van	genoemde	vaarverbinding.	In	het	gebiedsakkoord	is	in	artikel	13	voorzien	in	
een	situatie	waarbij	de	stemmen	staken:	het	inwinnen	van	onafhankelijk	niet-bindend	advies	moet	in	zo’n	geval	
duidelijkheid	geven	hoe	met	het	geschil	dient	te	worden	omgegaan.	Het	advies	dat	in	deze	kwestie,	na	diverse	
gesprekken	met	de	betrokken	partijen,	door	onafhankelijk	adviseur	Bart	Krol	werd	opgesteld,	leidde	tot	het	
besluit	het	project	niet	door	te	zetten.	In	plaats	daarvan	besloot	de	stuurgroep	de	resterende	financiële	
middelen	beschikbaar	te	stellen	voor	het	uitwerken	en	uitvoeren	van	alternatieve	projecten	die	eveneens	
kunnen	bijdragen	aan	de	verdere	ontwikkeling	van	de	waterrecreatiesector.

Het	besluitvormingsproces	en	de	inzet	van	de	huidige	geschillenregeling	leidde	tot	onvrede	bij	de	betrokken	
partijen.	De	stuurgroep	heeft	Bart	Krol	vervolgens	gevraagd	mee	te	denken	over	een	andere,	eenvoudiger	en	
passende	omgang	met	geschillen.	Een	regeling	waarbij	unanimiteit	nog	altijd	het	streven	is	maar	niet	langer	
absolute	voorwaarde	voor	voortgang.	De	partners	ervaren	de	tot	nu	toe	gehanteerde	Mutual	Gains	Approach	als	
een	groot	goed	maar	vinden	het	niet	wenselijk	dat	één	partij	de	voortgang	van	een	project	tegen	kan	houden.	
De	stuurgroep	sprak	in	december	2021	voor	het	eerst	over	deze	kwestie	en	hoopt	in	2022	te	besluiten	over	een	
wijziging	en	deze	op	te	nemen	bij	de	actualisatie	van	het	gebiedsakkoord.	

1.	Organisatie	en	draagvlak
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2.	Communicatie

De communicatiewerkgroep heeft in 2021 op project- én op programmaniveau  
belangrijke vorderingen gemaakt als het gaat om het stroomlijnen van de  
communicatie. Het uitvoeren van de door de stuurgroep vastgestelde  
Communicatiestrategie 2020-2022 ligt daardoor goed op schema. 

Projectcommunicatie

Ondanks	de	beperkingen	van	de	coronamaatregelen	zijn	er	duidelijke	stappen	gezet	om	de	betrokkenheid	van	
de	omgeving	(lees:	bewoners,	grondeigenaren,	ondernemers,	gebruikers	en	andere	belanghebbenden)	bij	de	
diverse	projecten	te	vergroten.	Fysieke	bijeenkomsten	zijn	waar	mogelijk	vervangen	door	online	werksessies,	
enquêtes	en	andere	digitale	werkvormen	waarbij	wensen,	reacties	en	suggesties	vanuit	de	omgeving	konden	
worden	opgehaald.	Opmerkelijk	gevolg	van	deze	gedwongen	omslag	naar	digitale	communicatie	is	dat	een	
aantal	bijeenkomsten	bovengemiddeld	goed	bezocht	werd.

Alternatief	voor	de	fysieke	informatiebijeenkomsten	was	het	wekelijkse	spreekuur	gedurende	de	zomermaanden	
in	het	pop-up	havenkantoor	in	de	Porseleinhaven.	Belangstellenden	en	belanghebbenden	waren	elke	woensdag	
tussen	15.00	en	17.00	uur	welkom	voor	vragen	over	de	projecten	in	voorbereiding	en	in	uitvoering.	Het	spreek-
uur	werd	via	website,	nieuwsbrief,	gemeenterubriek	en	bewonersbrieven	kenbaar	gemaakt.	

Interactieve processen
Een	voorbeeld	hiervan	is	het	opstellen	van	een	gezamenlijk	toekomstbeeld	voor	recreatie	in	het	Loosdrechts	
Plassengebed	(als	onderdeel	van	project	3.3)	waarbij	diverse	partners	en	ondernemers	erin	slaagden	samen	 
een	stip	op	de	horizon	te	zetten.	Dit	interactieve	proces	met	meerdere	workshops	en	digitale	bijeenkomsten,	
ingericht	en	uitgevoerd	door	Bureau	Buhrs,	heeft	de	reeds	in	2020	ingezette	lijn	voor	meer	participatie	goed	 
op	de	rit	gezet.	
 
Ook	bij	het	opstellen	van	het	plan	van	aanpak	voor	het	verbeteren	van	de	leefomgeving	voor	moerasvogels	
(project	2.4)	zijn	omwonenden	en	belangenorganisaties	meerdere	keren	actief	uitgenodigd	om	mee	te	denken	
over	de	maatregelen	en	de	gebieden	waar	deze	kunnen	worden	uitgevoerd.	

Bij	de	zeven	deelgebieden	die	zijn	aangewezen	voor	het	ontwikkelen	van	nieuwe	natuur	(project	2.1)	wordt	bij	
de	start	van	elk	deelplan	het	niveau	van	participatie	bepaald	en	verwerkt	in	de	procesplannen.	Zo	hebben	de	
verenigde	grondeigenaren	in	Weersloot	zelf	een	schetsplan	uitgewerkt,	gericht	op	de	gronden	van	hun	leden.	 
In	Kortenhoef	Oost	is	op	verzoek	van	grondeigenaren	een	second	opinion	opgeleverd	en	in	de	Ster	van	
Loosdrecht	hebben	de	eigenaren	hun	eerdere	gebiedsaanbod	in	2021	geactualiseerd	met	voorstellen	voor	
natuurontwikkeling	via	zelfrealisatie.			

Bij	het	bestrijden	van	cabomba	zijn	bewoners	maar	ook	watersporters	en	dagtoeristen	actief	betrokken	in	
de	uitvoering.	Naast	overleg	en	samenwerking	met	de	Vereniging	samen	cabomba	aanpakken	(VSCA)	zijn	er	 
(via	sluiswachters,	jachthavens	en	personeel	havenkantoortje)	flyers	en	stickers	verspreid	met	instructies	over	
het	verwijderen	van	de	exoot.

In	de	Kievitsbuurten	is	in	december	2021	het	eerste	grote	project	in	uitvoering	gegaan:	het	duurzaam	herstellen	
van	het	legakkerlandschap	(project	1.8).	Het	betreft	werkzaamheden	ter	voorbereiding	van	zes	pilots	waarmee	
onderzocht	wordt	op	welke	manier	de	legakkers	in	dit	gebied	het	best	hersteld	kunnen	worden.	Om	bekendheid	
te	geven	aan	deze	uitvoerende	werkzaamheden	is	er	een	bouwbord-in-programmastijl	ontwikkeld.	
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Hetzelfde	format	zal	ook	gebruikt	worden	bij	de	Loosdrechtse	Plassen	als	eind	2022	het	baggeren	van	start	gaat.	
Zo	proberen	we	in	het	hele	gebied	dezelfde	uitstraling	neer	te	zetten	als	het	gaat	om	uitvoerende	werkzaam-
heden	in	het	kader	van	de	Aanpak	Oostelijke	Vechtplassen.		

Meer regie door stroomlijnen proces
Om	te	zorgen	dat	er	op	projectniveau	een	herkenbaar	communicatiebeleid	ontstaat	waar	bewoners	en	belang-
hebbenden	op	kunnen	bouwen	en	vertrouwen,	heeft	de	communicatiewerkgroep	in	2021	gewerkt	aan	een	
‘manier	van	werken’	met	een	aantal	basisprincipes	in	combinatie	met	maatwerk.	Deze	manier	van	werken	is	bij	
bepaalde	projecten	getoetst	en	wordt	in	2022	vastgelegd	in	een	soort	‘handleiding’.	

De	communicatiewerkgroep	is	in	2021	negen	keer	(digitaal)	bijeengekomen,	afgestemd	op	het	ritme	van	
regie-	en	stuurgroep.	Het	onderwerp	communicatie	bij	besluitvorming	staat	standaard	op	de	agenda	en	wordt	
inhoudelijk	besproken	aan	de	hand	van	de	communicatieparagrafen	in	de	oplegnotities.	

Berichtgeving
Na	elke	reguliere	stuurgroepvergadering	is	een	nieuwsbericht	online	geplaatst	met	de	belangrijkste	besluiten	 
op	een	rij.	Voor	besluiten	die	extra	toelichting	of	aandacht	verdienden,	zijn	direct	aansluitend	aparte	nieuws-
berichten	geplaatst.	In	2021	zijn	er	6	digitale	nieuwsbrieven	verstuurd	met	daarin	veel	aandacht	voor	de	
voortgang	in	de	individuele	projecten.	Het	mailbestand	telde	op	31	december	715	abonnees.	

We	hebben	in	de	zomer	van	2021	accounts	aangemaakt	op	Twitter	(eind	2021:	26	volgers),	Facebook	(eind	2021:	
23	volgers)	en	Instagram	(eind	2021:	21	volgers).	Er	zijn	in	de	tweede	helft	van	2021	ca.	15	individuele	berichten	
geplaatst	op	genoemde	accounts.	Het	vergroten	van	ons	bereik	op	sociale	media	is	een	speerpunt	voor	2022.	

Programmacommunicatie 

Conform	eerdere	besluitvorming	is	in	februari	2021	een	communicatiemanager	aangetrokken	voor	communicatie	
en	woordvoering	op	programmaniveau.	In	nauwe	samenwerking	met	de	communicatiewerkgroep	is	vervolgens	
een	overkoepelende	programmastijl	ontwikkeld	en	geïmplementeerd,	inclusief	een	zelfstandige	website	 
(www.vechtplassen.nl)	en	werd	op	12	oktober	2021	(tussen	twee	lockdowns	door)	een	algemene	informatie-
markt	georganiseerd.	

Programmastijl en gezamenlijke website
Het	tweede	kwartaal	van	2021	werkte	de	communicatiewerkgroep	volgens	een	strak	geleid	proces	aan	het	
ontwikkelen	van	een	zelfstandige	gezamenlijke	programmastijl.	Pier	19	uit	Utrecht	kreeg	de	opdracht	-	na	
aanbesteding	-	om	op	basis	van	een	zorgvuldige	briefing	een	programmastijl	te	ontwerpen	waar	alle	21	partners	
zich	in	konden	vinden.	

In	de	weken	daarna	werd	de	programmastijl	geïmplementeerd.	Door	het	beschikbaar	stellen	van	een	stijlgids	
kunnen	projectpartners	ook	zelf	middelen	in	de	gezamenlijke	stijl	ontwikkelen.	

2.	Communicatie

Op	30	juni	2021	stemde	 
de	stuurgroep	in	met	 
een	aangepaste	naam	 
(Aanpak	Oostelijke	
Vechtplassen)	en	logo.	

http://www.vechtplassen.nl


Voortgangsrapportage Oostelijke vechtplassen 202113

2.	Communicatie

De	zomerperiode	werd	uitgetrokken	voor	het	bouwen	van	een	zelfstandige	website.	Het	laatste	kwartaal	van	
2021	werd	de	content	(tekst	en	beeld)	toegevoegd.	Op	de	nieuwe	website	komt	alle	actuele	informatie	over	het	
programma	samen,	uitgesplitst	in	de	drie	pijlers	en	de	projecten	die	daarbij	horen.	Hier	wordt	duidelijk	uitgelegd	
wat	de	meerwaarde	van	het	gebiedsakkoord	is,	waarom	de	investeringen	nodig	zijn	en	wat	de	individuele	
bewoners	en	belanghebbenden	eraan	hebben.

Aanbevelingen uit de tussentijdse evaluatie
Op	basis	van	de	aanbevelingen	die	Arcadis	deed	naar	aanleiding	van	de	tussentijdse	evaluatie,	werkte	de	
communicatiewerkgroep	in	het	najaar	van	2021	aan	een	actieplan	voor	imagebuilding	en	ambassadeurschap.	
Nu	de	communicatiemiddelen	op	orde	zijn,	is	het	eenvoudiger	gericht	toe	te	werken	naar	een	beter	imago	
(publiek	en	pers)	en	het	programma	te	positioneren	als	inspirerend	voorbeeld	van	een	complexe	samenwerking	
(vakwereld).	

Met	het	aanstellen	van	ambassadeurs	die	het	programma	(op	onderdelen	of	in	zijn	geheel)	een	warm	hart	
toedragen,	wordt	het	mogelijk	de	Aanpak	Oostelijke	Vechtplassen	ook	dieper	in	de	Gooise	samenleving	in	een	
positief	daglicht	plaatsen.	Genoemde	plannen	zijn	ondergebracht	in	het	Voorstel voor herziening inhoud en 
organisatie gebiedsakkoord OVP	dat	begin	2022	aan	de	stuurgroep	wordt	voorgelegd.	

12 oktober: algemene informatiemarkt
De	communicatiewerkgroep	benutte	de	korte	periode	tussen	de	twee	lockdowns	om	een	grote	informatiemarkt	
te	organiseren	waarbij	maar	liefst	17	actieve	projecten	werden	gepresenteerd	aan	publiek	en	pers.	Zo’n	200	
belangstellenden	liepen	binnen	tussen	17.00	en	21.00	uur	bij	Ottenhome,	dat	voor	de	gelegenheid	was	
omgetoverd	tot	een	marktplein	met	informatiekramen,	beurswanden,	flatscreens,	panelen.	Naast	projectleiders	
waren	vanuit	het	programma	ook	ecologen,	inhoudelijk	deskundigen	en	omgevingsmanagers	aanwezig.	 
Alle	gepresenteerde	middelen	waren	vormgegeven	in	de	nieuwe	programmastijl.	Dit	zorgde	voor	een	sterke	
uitstraling	van	samenhang	en	gezamenlijkheid.	De	markt	werd	goed	gewaardeerd	door	de	bezoekers	en	staat	
ook	voor	de	komende	jaren	op	het	programma.	
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budget (in miljoenen euro’s): 

raming uitvoeringsprogramma 77,2	

dekking uitvoeringsprogramma 62,0	

extra middelen  6,0	

totaal huidige dekking      68,0 
uitgegeven   9,1	

beschikbaar restbudget  58,9 

3.	Financiëm

Vier jaar na het sluiten van het akkoord (2017) zijn alle 23 hoofdprojecten gestart,  
net als het merendeel van de ca. 70 deelprojecten. Er zijn deelprojecten bijgekomen  
of vervangen en er zijn deelprojecten afgevallen, samengevoegd of afgerond. 
Dit maakt een herschikking noodzakelijk, inclusief een overzicht van de actuele  
financiering (waarbij we van de gelegenheid gebruik maken om ongedekte posten  
uit het programma te halen).  

Vier	jaar	na	het	sluiten	van	het	akkoord	(2017)	zijn	alle	23	hoofdprojecten	gestart,	net	als	het	merendeel	van	 
de	ca.	70	deelprojecten.	Er	zijn	deelprojecten	bijgekomen	of	vervangen	en	er	zijn	deelprojecten	afgevallen,	
samengevoegd	of	afgerond.	Dit	maakt	een	herschikking	noodzakelijk,	inclusief	een	overzicht	van	de	actuele	
financiering	(waarbij	we	van	de	gelegenheid	gebruik	maken	om	ongedekte	posten	uit	het	programma	te	halen).		

In	het	huidige	uitvoeringsprogramma	is	uitgegaan	van	een	kostenraming	van	ruim	€	77	miljoen,	waarvan	 
€	62	miljoen	financieel	is	gedekt.	Omdat	voor	diverse	projecten	extra	financiering	is	verkregen,	komen	we	qua	
dekking	uit	op	ruim	€	68	miljoen.		
 
De	stuurgroep	heeft	intussen	zo’n	€	30	miljoen	aan	budget	goedgekeurd	en	vrijgegeven.	Met	een	bedrag	van	 
€	9,1	(voorlopig	cijfer)	zijn	de	totale	uitgaven	beperkt	gebleven.	Dit	komt	omdat	de	meeste	projecten	nog	in	de	
voorbereidingsfase	verkeren.	

Kostenontwikkeling  

Programmabreed	komen	de	kosten	in	2021	uit	op	een	totaal	van	€	3	miljoen	tegenover	een	prognose	van	 
€	4,1	miljoen.	In	de	periode	2017-2021	is	er	€	9,1	miljoen	uitgegeven,	dit	is	ruim	13%	van	het	huidige	gedekte	
programmabudget	van	€	68	miljoen.	Er	is	minder	uitgegeven	dan	geprognosticeerd	door	bijvoorbeeld	vertraging	
in	de	aanvoer	van	materiaal,	capaciteitsvraagstukken,	vertragende	scopewijzigingen	of	omdat	het	overleg	met	
derden	meer	tijd	vroeg.	Ook	de	coronamaatregelen	speelden	een	rol	in	de	vertraging	van	(en	dus	uitgaven	in)	
projecten.	
 
Verdeling over de pijlers 
De	uitgaven	in	de	afgelopen	jaren	zijn	als	volgt	verdeeld	over	de	drie	pijlers	van	het	gebiedsakkoord:	

•	 ontwikkelen	vrijetijdslandschap:	€	4,4	miljoen	
•	 versterking	ecologische	waarden:	€	3,4	miljoen		
•	 transitie	recreatiesector/organisatiekosten:	€	1,3	miljoen	
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De	meeste	projecten	verkeren	in	de	verkenningsfase.	Pas	aan	het	einde	van	de	planuitwerkingsfase	(als	plan-
ning,	risico’s	en	ramingen	concreet	worden)	kan	een	kasritme	worden	afgestemd	en	een	realistisch	uitgaven-
patroon	worden	vastgesteld.	Dat	is	ook	het	moment	waarop	we	een	goede	meerjarenprognose	kunnen	afgeven.		

Uitdagingen 

Naar	aanleiding	van	de	tussentijdse	evaluatie	door	Arcadis	is	een	voorstel	uitgewerkt	hoe	doelen	en	ambities	
binnen	het	gebiedsakkoord	in	overeenstemming	kunnen	worden	gebracht	met	de	financiën.	De	stuurgroep	
neemt	begin	2022	een	besluit	over	dit	voorstel.	

Kern	van	het	voorstel	is	om	toe	te	werken	naar	het	opstellen	van	een	geactualiseerd	en	dynamisch	uitvoerings-
programma	(UP	2.0)	dat	eind	2022	aan	de	stuurgroep	kan	worden	voorgelegd.	Het	opstellen	van	een	2.0- 
versie	maakt	het	mogelijk	achterhaalde	informatie	te	verwijderen,	financiële	tabellen	te	actualiseren	én	om	
financiering	te	vinden	voor	de	gewenste	versterking	van	het	programmamanagement	en	een	aantal	ongedekte	
posten.	Tenslotte	geeft	een	UP	2.0	zicht	op	financieringsmogelijkheden	voor	nieuwe	initiatieven	of	
vervolgprojecten.		
 
  

Programma
Oostelijke Vechtplassen

2017-2027 2017-2027 2021 2017-2021 2022

Deelproject Budget GA Herzien  
budget

Goedgekeurd  
fase budget

Kosten Kosten Prognose  
projectleiders

Recreatieve verbindingen 14.071.000 		10.896.000	 1.053.000	 							57.376	 					722.343	 					376.000	

Bagger en zwevend slib 		30.850.000	 		21.439.000		 13.171.315	 				1.289.496		 	3.583.403 2.815.165		

Proces en onderzoek 								190.000	 								170.000	 										170.000 									10.070	 	93.802 54.930	

Versterking ecologische 
waarden 30.511.000	 29.282.000		 15.807.205 						980.853		 		3.053.225	 					952.910	

Bestrijding invasieve 
exoten 1.000.000	 						500.000	 				500.000		 						31.977	 					358.144	 					115.500	

Transformatie recreatie 
sector 								570.000	 560.000	 	560.000									 						157.461		 					528.961	 					179.440	

Organisatiekosten 																	-			 960.000 	960.000									 	427.761	   			774.076      375.000	

TOTAAL OVP 77.192.000 63.807.000 32.221.520     2.954.994 9.113.954 4.868.945 

3.	Financiëm

Financieel totaaloverzicht
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4.	Status	projecten

Lopende projecten Huidige fase

Sc
op

e

Pl
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ng
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Ontwikkelen vrijetijdslandschap

1.1	 Recreatieve	routes	&	natuur-en	landschapsbeleving Verkenning

1.2	 (Water)recreatie	’s-Graveland/Kortenhoef Verkenning

1.3	 Alternatieven	voor	de	waterrecreatie	(voorheen	Vaarverbinding	
Loosdrechtse	Plassen	-	Hilversums	Kanaal)

Verkenning

1.4	 Onderzoek	Ontsluiting	en	toegankelijkheid Verkenning

1.5a	 Van	dorpslint	naar	recreatieboulevard	(Wijdemeren) Verkenning

1.7.1a	 Aanpak	baggerproblematiek	(fase	1) Realisatie

1.7.1b	 Aanpak	baggerproblematiek	(exclusief	fase	1) Planuitwerking

1.7.2	 Aanpak	zwevend	slib:	helder	water	en	ontwikkeling waterplanten Verkenning	en	planuitwerking

1.8	 Herstel	en	duurzaam	behoud	legakkerlandschap	Kievitsbuurten Realisatie

Versterken ecologische waarden

2.1 Realiseren	Natuurnetwerk	Nederland	(NNN)	–	Kortenhoef	Oost Verkenning

2.1 Realiseren	Natuurnetwerk	Nederland	(NNN)	–	Kortenhoef	West Verkenning

2.1 Realiseren	Natuurnetwerk	Nederland	(NNN)	–	Ankeveen	(HAP/SAP) Verkenning

2.1 Realiseren	Natuurnetwerk	Nederland	(NNN)	–	Weersloot Verkenning

2.1 Realiseren	Natuurnetwerk	Nederland	(NNN)	–	Ster	van	Loosdrecht Verkenning

2.1 Realiseren	Natuurnetwerk	Nederland	(NNN)	–	Vuntus Verkenning

2.1 Realiseren	Natuurnetwerk	Nederland	(NNN)	–	‘t	Hol Planuitwerking

2.2a Realiseren	Ecologische	verbindingen	–	N201	 Planuitwerking

2.2b Realiseren	Ecologische	verbindingen	-	Faunapassages Planuitwerking	en	realisatie

2.3 Verbeteren	waterkwaliteit Planuitwerking	en	realisatie

2.4.1 Nieuw	habitat	moerasvogels	op	privaat	eigendom Verkenning

2.4.3a Planuitwerking	natuurmaatregelen	voor	moerasvogels Planuitwerking

2.4.3b Quickscan	Nieuwe	Polderplas Verkenning

2.5.1 Plan	van	Aanpak	populatiebeheer	ganzen	en	ganzenvraat Planuitwerking	en	realisatie

2.5.3 Bestrijding	exoten Planuitwerking	en	realisatie

Transformatie recreatiesector

3.1 Gebiedsloods Realisatie

3.2a Transitieteam	Recreatie	en	Toerisme Realisatie

3.2b Toekomstbeeld	Recreatie	2030 Planuitwerking

3.4 Verkenning	bedrijveninvesteringszone	/	investeringsfonds Verkenning

Organisatiekosten

4.1 Organisatiekosten	GA	OVP Niet	fase	gebonden

Project	verloopt	volgens	meest	
actuele	plan	van	aanpak,	geen	 
besluit	stuurgroep	vereist

Project	verloopt	niet	volgens	 
meest	actuele	plan	van	aanpak,	
besluit	stuurgroep	vereist

Project	verloopt	niet	geheel	volgens	
meest	actuele	plan	van	aanpak,	 
geen	besluit	stuurgroep	vereist
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4.	Status	projecten

Afgeronde (deel)projecten uit het uitvoeringsprogramma 

Projecten Opmerkingen

1.1 Wandelbrug	‘s-Graveland Opgeleverd	in	2019.

1.1	 Deelproject	Kano-overstapplaats	Wijde	Blik- 
Vuntus

Officiële	décharge	vond	plaats	in	2021.	

1.5b Duurzame	ontwikkeling	Scheendijk	(Stichtse	
Vecht)

De	Toekomstvisie	Scheendijk	is	opgeleverd	en	
vastgesteld.	De	realisatie	van	dit	plan	valt	buiten	
het	gebiedsakkoord,	de	gemeente	Stichtse	Vecht	
gaat	hiermee	verder.

1.6 Prijsvraag	Icoon	Oostelijke	Vechtplassen	 De	prijsvraag	is	afgerond.	We	kijken	samen	met	
gebiedspartijen	en	binnen	de	projecten	naar	 
mogelijkheden	voor	realisatie	van	de	ontwerpen	
van	de	prijswinnaars.

2.2 Deelproject	Faunapassage	Gele	Brug Bij	het	renoveren	van	de	brug	in	Ankeveen	is	 
tegelijkertijd	een	faunapassage	aangelegd

2.3 Defosfatering	Bethuneoverschot Door	defosfatering	van	het	Bethuneoverschot	
stroomt	er	schoner	water	in	de	Loosdrechtse	
Plassen.

2.5.2 (Nood)maatregelen	Ganzenvraat	t.b.v.	de	grote	
karekiet

Volledige	budget	is	besteed.	Het	vervolg	van	de	
werkzaamheden	wordt	meegenomen	in	PvA	 
populatiebeheer	ganzen	(project	2.5.1.)	en	deels	
bij	de	maatregelen	voor	moerasvogels	(project	
2.4.3a).

3.1 Fiets-voet-veer Tot	stand	gekomen	met	inspanning	van	de	 
gebiedsloods.

3.3 Integreren	recreatie	en	natuur:	onderzoek	 
samengaan	natuur	en	waterrecreatie	en	 
onderzoek	duurzaam	varen

Onderzoeken	zijn	in	2020	afgerond.	We	zoeken	
naar	financiering	voor	de	follow-ups	die	uit	deze	
onderzoeken	voortkomen.
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4.	Status	projecten

Pijler 1 

Ontwikkelen 
vrijetijdslandschap
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4.	Status	projecten	|	Pijler	1

Projecttrekker Gemeente	Wijdemeren

Projectraming volgens UVP €	2.621.000

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 11-07-2018

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang De	uitvoering	loopt	minder	vlot	dan	verwacht.	Belangrijkste	
reden	is	dat	het	overleg	met	particuliere	grondbezitters	over	het	
beschikbaar	stellen	van	grond	voor	de	paden	meer	tijd	vergt	dan	
verwacht.	Waar	geen	medewerking	wordt	verkregen,	zoeken	we	
naar	alternatieve	routes	wat	meer	tijd	en	extra	overleg	vraagt.	
Vanwege	coronamaatregelen	was	het	bovendien	ingewikkelder	
om	de	benodigde	gesprekken	te	voeren.	Daarnaast	is	er	vanwege	
beperkte	capaciteit	en	specifieke	omstandigheden	(corona	en	
ontwikkelingen	RMN/Plassenschap)	minder	inzet	gepleegd	op	 
de	realisatie	van	recreatieve	verbindingen.	

Betrokken partijen Gemeente	Hilversum,	Provincie	Noord-Holland,	Provincie	Utrecht,	
Natuurmonumenten,	Waternet/AGV,	Plassenschap	Loosdrecht	
e.o.	en	private	partijen.	

Samenhang overige projecten Het	project	is	erop	gericht	de	bereikbaarheid,	de	ontsluiting	en	
beleving	van	het	gebied	te	verbeteren	door	bij	te	dragen	aan	een	
aaneengesloten	wandel-	en/of	fietsnetwerk.	Dit	project	raakt	aan	
diverse	natuurrealisatieprojecten	(project	2.1),	de	herontwikke-
ling	van	de	dorpslinten	(project	1.5)	en/of	de	aanleg	van	nieuwe	
vaarverbindingen	(project	1.3),	verbeteren	waterrecreatie	(project	
1.2)	en	de	ontwikkeling	van	de	Nieuwe	Polderplas	(project	2.4.3).	
Verder	is	er	een	duidelijke	relatie	met	de	transformatie	van	de	
recreatiesector,	waarin	gewerkt	wordt	aan	een	breder	en	meer	
divers	aanbod	aan	recreatieve	en	toeristische	mogelijkheden.

Project 1.1   Recreatieve verbingen

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
•	 De	afsluiting	en	decharge	van	het	project	kano	oversteekplaats	door	de	stuurgroep.	
•	 PvA	voor	het	Zoddepad	en	het	Vuntuspad	zijn	goedgekeurd,	de	routes	zijn	definitief	bekend	en	er	is	een	start	

gemaakt	met	het	realiseren	van	voorzieningen	zoals	bruggetjes,	hekwerk	en	bewegwijzering.
•	 De	route	van	het	pad	‘Ster	van	Loosdrecht’	is	bekend.
•	 PvA	voor	het	Korremofpad	is	goedgekeurd	en	de	route	is	grotendeels	bekend.
•	 De	route	van	het	Groenewoudpad	wordt	meegenomen	bij	het	opstellen	van	het	NNN-inrichtingsplan	

Kortenhoef-Oost.
•	 Voor	het	project	Horstermeer	is	een	goedgekeurd	PvA	in	uitvoering.
•	 De	verkenning	voor	het	legakkerpad	Kievitsbuurten	is	gestart.
•	 Het	project	Nieuwe	Polderplas	heeft	duidelijkheid	gecreëerd	over	het	trekpad	Loenderveenseplas	óf	 

over	alternatieven	die	verder	kunnen	worden	uitgewerkt.
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Progressie op hoofdlijnen in 2021

• Project kano oversteekplaats
	 Het	project	kano	oversteekplaats	is	gerealiseerd	en	afgesloten.	De	stuurgroep	heeft	decharge	verleend.	 

De	komende	5	jaar	voorziet	Natuurmonumenten	in	het	onderhoud	van	de	steigers.
• Zoddepad en het Vuntuspad
	 Er	zijn	nog	geen	PvA’s	voor	het	Zoddepad	en	het	Vuntuspad.	Voor	het	Zoddepad	is	een	voorstel	in	

ontwikkeling	voor	het	integraal	aanpakken	van	de	entree	van	het	pad	bij	de	NH	kerk.	Ook	worden	gesprekken	
gevoerd	met	particulieren	om	een	aansluiting	op	de	Kanaaldijk	te	realiseren.	Deze	zaken	nemen	we	mee	in	
het	nog	op	te	stellen	PvA.	De	route	van	het	pad	en	de	medewerking	van	grondeigenaren	is	nagenoeg	rond.	
Voor	wat	betreft	het	Vuntuspad	zijn	de	gesprekken	met	grondeigenaren	gaande.	De	route	van	het	pad	en	de	
medewerking	van	grondeigenaren	is	nagenoeg	rond.	Gesprekken	over	de	aansluiting	van	het	Vuntuspad	op	
de	Kromme	Rade	en	de	Oud-Loosdrechtsedijk	starten	in	het	voorjaar	van	2022.	De	ligging	van	het	pad	wordt	
verwerkt	in	het	NNN-inrichtingsplan	voor	het	Vuntusgebied.	

• Wandelpad Ster van Loosdrecht
	 De	Vereniging	Ster	van	Loosdrecht	is	bezig	met	het	ontwikkelen	van	een	tweetal	rondjes	om	te	wandelen	in	

het	Ster-gebied:	één	met	een	vertrekpunt	nabij	Sypesteijn	en	één	met	een	vertrekpunt	nabij	de	Buitenhof	in	
Nieuw-Loosdrecht.	Op	genoemde	routes	zijn	veel	bruggetjes	nodig,	hetgeen	de	ontwikkeling	complex	maakt.

• Korremofpad
	 Voor	het	Korremofpad	zijn	de	eigenaren	van	de	percelen	bekend	en	hebben	er	verkennende	gesprekken	

plaatsgevonden	met	buurtbewoners.	De	grondeigenaren	moeten	nog	worden	benaderd.
• Groenewoudpad
	 De	routing	van	het	Groenewoudpad	wordt	meegenomen	bij	het	opstellen	van	het	NNN-inrichtingsplan	voor	

Kortenhoef-Oost.	We	leggen	die	werkzaamheden	neer	bij	de	projectgroep	die	het	inrichtingsplan	opstelt.	
• Groenewoudpad - wandelbruggetje bij ’s-Graveland
	 Het	wandelbruggetje	bij	’s-Graveland	maakt	onderdeel	uit	van	het	Groenwoudpad	dat	al	eerder	is	

gerealiseerd.
• Project Horstermeer Zuid
	 Dit	project	omvat	een	route	op	de	ringdijk	Zuid,	het	NERA-ommetje,	de	fietsdoorsteek	Horstermeerpolder	 

en	het	traject	Horstermeer-fort	Kijkuit-Hilversumskanaalpad	(noordoever).	Met	dit	project	is	nog	geen	start	
gemaakt.	In	2021	was	extra	capaciteit	nodig	om	-	vanwege	coronamaatregelen	-	de	drukte	in	het	gebied	te	
reguleren.	Ook	de	ontmanteling	van	RMN	vroeg	extra	capaciteit.	Wel	zijn	voorbereidingen	getroffen	zodat	 
we	in	2022	vlot	met	dit	project	van	start	kunnen.

• Legakkerpad Kievitsbuurten
	 De	verkenning	voor	het	legakkerpad	Kievitsbuurten	is	nog	niet	van	start.	Gewacht	wordt	op	duidelijkheid	over	

de	beschikbaarheid	van	middelen	voor	het	realiseren	van	dit	pad.
• Trekpad Loenderveenseplas

Over	dit	trekpad	of	eventuele	alternatieven	is	nog	geen	duidelijkheid.	Realisatie	van	het	trekpad	was	onder-
gebracht	binnen	het	project	Nieuwe	Polderplas.	Dit	project	is	ligt	echter	stil:	er	is	onduidelijkheid	over	
mogelijkheden	om	in	de	Nieuwe	Polderplas	bagger	uit	de	plassen	toe	te	passen	en	over	de	meerwaarde	die	
dit	zou	hebben	voor	moerasvogels.	In	2022	wordt	een	voorstel	gedaan	hoe	verder	om	te	gaan	met	de	
uitvoering	van	het	project	Nieuwe	Polderplas.

4.	Status	projecten	|	Pijler	1



Voortgangsrapportage Oostelijke vechtplassen 202123

4.	Status	projecten	|	Pijler	1

Projecttrekker Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

-

Budget goedgekeurd  
PvA SG / volgens UVP

€	170.000										 €	2.621.000 €	20.000	voor	kano	overstapplaats
€	75.000	voor	Korremofpad
€	25.000	voor	Vuntuspad
€	50.000	voor	uitvoering	Horstermeer	Zuid

Herzien projectbudget -	 €	2.541.000 €	80.000	overgeheveld	naar	capaciteit,	
een	en	ander	t.b.v.	inhuur	projectleiding	
Horstermeer	Zuid

Totaal besteed: t/m	2020 €	18.928															 							€	18.298

in	2021 - -

Totaal €	18.928													 €	18.928

Resterend budget €	151.072 €	2.522.072

Projectcijfers per fase

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 PvA	voor	het	Zoddepad	en	het	Vuntuspad	zijn	goedgekeurd.	De	routes	zijn	definitief	bekend	en	de	voor-

bereiding	voor	het	realiseren	van	voorzieningen	(zoals	bruggetjes,	hekwerk	en	bewegwijzering)	is	gestart.
•	 De	vereniging	Ster	van	Loosdrecht	heeft	een	plan	voorgelegd	voor	het	realiseren	van	twee	wandelroutes	in	

het	Ster-gebied.
•	 Voor	het	Korremofpad	is	een	PvA	goedgekeurd	en	de	route	is	-	na	gesprekken	met	de	grondeigenaren	-	
	 grotendeels	bekend.	
•	 De	route	van	het	Groenewoudpad	heeft	een	plaats	gekregen	binnen	het	opstellen	van	het	NNN-inrichtings-

plan	Kortenhoef-Oost.
•	 Voor	het	project	Horstermeer	Zuid	is	een	PvA	goedgekeurd	en	in	uitvoering.
•	 Voor	het	Legakkerpad	Kievitsbuurten	is	duidelijkheid	verkregen	over	de	financiering.	Binnen	de	mogelijk-

heden	wordt	een	PvA	opgesteld.
•	 Er	is	duidelijkheid	over	mogelijkheden	voor	het	uitwerken	van	een	trekpad	binnen	het	project	Nieuwe	

Polderplas.	Lukt	dit	niet	dan	dient	de	realisatie	van	het	trekpad	(of	een	alternatief)	separaat	opgepakt	te	
worden.	Dit	zal	niet	in	2022	plaatsvinden.

Risico’s scope, planning, financiën 
•	 De	routes	lopen	veelal	over	particulier	terrein.	Realisatie	is	dus	afhankelijk	van	de	medewerking	van	

particuliere	grondeigenaren.
•	 Als	grondeigenaren	niet	mee	willen	werken,	wordt	gezocht	naar	alternatieve	routes.	Dit	kost	tijd	en	vraagt	

extra	overleg	met	andere,	mogelijk	ook	weer	particuliere	grondeigenaren.
•	 In	bepaalde	gevallen	moet	grond	worden	aangekocht.	Tot	op	heden	zijn	voldoende	middelen	beschikbaar.	

Eventueel	kan	er	gecombineerd	worden	met	grondaankopen	die	plaatsvinden	in	het	kader	van	NNN-
trajecten.

•	 De	routes	vormen	samen	een	netwerk	omdat	zij	op	elkaar	aansluiten.	Het	verdient	aanbeveling	de	scope	van	
het	geheel	te	verbreden	en	te	werken	aan	digitale	bewegwijzering	(bijvoorbeeld	een	app)	zodat	de	paden	
voor	recreanten	bekend	en	vindbaar	worden.

•	 Bij	de	raming	in	het	uitvoeringsprogramma	is	geen	rekening	gehouden	met	een	mogelijk	BTW	risico.	Er	is	een	
risico	omdat	werkzaamheden	uitgevoerd	worden	op	percelen	van	derden.
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4.	Status	projecten	|	Pijler	1

Projecttrekker Gemeente	Wijdemeren

Projectraming volgens UVP €	5.750.000

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 02-09-2020

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang Het	project	heeft	(na	de	scopewijziging	in	2019)	vanwege	 
beperkte	capaciteit	en	prioriteit	die	moest	worden	gegeven	aan	
project	1.3	Vaarverbinding	Loosdrechtse	Plassen-Hilversums	 
Kanaal,	nog	geen	doorstart	gekregen.	Ook	moet	een	nieuwe	 
projectleider	worden	aangetrokken.	De	scopewijziging	betekent	
dat	de	bevaarbaarheid	van	de	‘s	Gravelandsevaart	één	van	de	 
te	onderzoeken	mogelijkheden	is	voor	het	verbreden	van	de	 
waterrecreatie	in	’s	Graveland	en	Kortenhoef.	

Betrokken partijen Gemeente	Wijdemeren,	Gemeente	Hilversum,	Regio	Gooi	en	
Vechtstreek,	Natuurmonumenten,	Plassenschap	Loosdrecht	e.o.,	
Hiswa-Recron,	Toeristische	Kanobond	Nederland,	Watersport- 
verbond,	Stichting	behoud	erfgoed	’s-Gravelandsevaart,	 
Bewonersfederatie	OVP,		(vertegenwoordiging	van)	ondernemers	
en	specialisten	op	het	gebied	van	bijvoorbeeld	ecologie,	civiele	
techniek,	recreatie,	stedenbouw,	landschap.

Samenhang overige projecten Nader	te	bepalen	bij	de	doorstart.

Project 1.2   Waterrecreatie ’s-Graveland/Kortenhoef

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
Er	is	onderzoek	gedaan	naar	alternatieven	waarmee	het	aanbod	voor	waterrecreatie	kan	worden	vergroot:	het	
bevaarbaar	maken	van	de	’s-Gravelandsevaart	is	daarbij	één	van	de	te	onderzoeken	varianten.	De	stuurgroep	
besluit	binnenkort	over	het	nader	uitwerken	van	één	of	meerdere	van	die	alternatieven.	

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
Er	is	nog	geen	uitvoering	gegeven	aan	het	PvA.	De	projectleider	leidde	ook	het	project	1.3	Vaarverbinding	
Loosdrechtse	Plassen-Hilversums	Kanaal	dat	prioriteit	kreeg	en	extra	capaciteit	vroeg.	Genoemde	projectleider	
nam	bovendien	in	de	zomer	van	2021	afscheid.	In	verband	met	de	herziening	van	het	programma	op	inhoud	en	
organisatie	(besluit	begin	2022),	is	gewacht	met	het	aantrekken	van	een	nieuwe	projectleider.
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4.	Status	projecten	|	Pijler	1

Projecttrekker Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning -

Budget goedgekeurd  
PvA SG / volgens UVP

€	203.000										 €	5.750.000

Herzien projectbudget -	 €	5.505.000 €	245.000	overgeheveld	naar	communi- 
catie	en	capaciteit	Wijdemeren

Totaal besteed: t/m	2020 €	109.061																 €	109.061

in	2021 €	1.089															 €	1.089

Totaal €	110.150																 €	110.150

Resterend budget €	92.850														 €	5.394.850

Projectcijfers per fase

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
• Er	is	een	projectleider	geworven.	
•	 Indien	nodig	is	het	PvA	geactualiseerd.	De	aanpak	is	afgestemd	op	de	activiteiten	die	worden	uitgevoerd	 

in	het	kader	van	project	1.3	met	de	gewijzigde	scope:	het	onderzoek	naar	de	alternatieven	voor	de	
waterrecreatie.	

•	 Er	is	een	start	gemaakt	met	het	uitvoeren	van	het	geactualiseerde	PvA.

Risico’s scope, planning, financiën 
Na	het	vervallen	van	het	onderzoek	naar	de	vaarverbinding	Loosdrechtse	Plassen-Hilversums	Kanaal	wordt	nu	
onderzoek	gedaan	naar	alternatieven	om	de	waterrecreatie	een	impuls	te	geven.	Dit	onderzoek	moet	goed	
aansluiten	bij	het	project	waterrecreatie	in	’s-Graveland	en	Kortenhoef.
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4.	Status	projecten	|	Pijler	1

Projecttrekker Gemeente	Wijdemeren

Projectraming volgens UVP €	5.700.000

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 18-07-2018	en	15-12-2021

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang In	2021	is	besloten	het	onderzoek	naar	de	haalbaarheid	van	 
deze	vaarverbinding	te	stoppen.	De	focus	richt	zich	nu	op	andere	
manieren	om	de	waterrecreatie	in	het	gebied	een	impuls	te	
geven.	Hiermee	is	de	scope	van	het	project	wezenlijk	veranderd.	
Er	zijn	maar	liefst	12	alternatieven	aangedragen	voor	de	water- 
recreatie.	Het	beschikbare	budget	zal	niet	toereikend	zijn	voor	 
alle	aangedragen	alternatieven.	Er	is	nog	geen	selectie	en	ook	 
nog	geen	nieuwe	planning.	

Betrokken partijen Gemeente	Wijdemeren,	Gemeente	Stichtse	Vecht,	Gemeente	
Hilversum,	Provincie	Noord-Holland,	Provincie	Utrecht,	onder- 
nemers,	Watersportverbond,	Hiswa-Recron,	Bewonersfederatie	
OVP,	Natuurmonumenten,	Vechtplassencommissie,	Waternet/
AGV	en	Toeristische	Kanobond	Nederland.

Samenhang overige projecten Afhankelijk	van	(vervolg)onderzoek.

Project 1.3   Alternatieven waterrecreatie (vaarverbinding LPHK)

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
De	stuurgroep	heeft	geadviseerd	over	de	vraag	of	er	een	vaarverbinding	tussen	de	Loosdrechtse	Plassen	en	het	
Hilversums	Kanaal	komt	of	dat	er	wordt	uitgekeken	naar	andere	opties	om	een	vergelijkbaar	belang	te	dienen.	
De	gemeenteraad	heeft	in	het	kader	van	de	MER	de	zienswijzen	beantwoord.	In	het	verlengde	van	die	besluiten	
is	gestart	met	vervolgonderzoeken	die	voortvloeien	uit	de	gekozen	richting.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
Na	een	intensief	en	zorgvuldig	beoordelingsproces	heeft	de	stuurgroep	besloten	het	onderzoek	naar	de	
vaarverbinding	te	staken	en	de	binnen	het	project	beschikbare	middelen	in	te	zetten	voor	alternatieve	maat-
regelen	waarmee	de	waterrecreatie	in	het	gebied	versterkt	kan	worden.	Besloten	is	ook	dat	wordt	gezocht	naar	
additionele	middelen	voor	de	uitvoering	van	deze	alternatieven.	De	stuurgroep	heeft	de	raad	van	Wijdemeren	
hierover	in	december	geïnformeerd.	De	gemeente	Wijdemeren	kan	de	zienswijzen	die	in	het	kader	van	de	MER	
waren	ingediend,	in	2022	afhandelen.	

Er	is	een	lijst	met	12	alternatieven	voor	de	waterrecreatie	opgesteld.	Voorbereidingen	zijn	gestart	om	de	
haalbaarheid	van	deze	alternatieven	te	onderzoeken.
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4.	Status	projecten	|	Pijler	1

Projectcijfers per fase

Projecttrekker Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning -

Budget goedgekeurd  
PvA SG / volgens UVP

€	680.000										 €	5.700.000

Herzien projectbudget - €	2.850.000 €	100.000	overgeheveld	t.b.v.	communi- 
catie	en	€	2.750.000	is	ongedekt

Totaal besteed: t/m	2020 €	536.978															 €	536.978

in	2021 €	56.287															 €	56.287															

Totaal €	593.265																 €	593.265																

Resterend budget €	86.736														 €	2.256.736

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
De	verkenning	van	de	haalbaarheid	van	de	12	alternatieven	is	afgerond	en	heeft	geresulteerd	in	een	aantal	
scenario’s	van	alternatieven.	De	stuurgroep	heeft	een	besluit	genomen	over	het	verder	uit	te	werken	en	te	
onderzoeken	scenario.	Er	is	een	aanvang	gemaakt	met	het	uitwerken	en	concretiseren	van	de	alternatieven	 
in	dit	scenario.

Risico’s scope, planning, financiën 
Reeds	bij	het	sluiten	van	het	gebiedsakkoord	was	bekend	dat	het	budget	voor	de	realisatie	van	de	vaar-
verbinding	nog	aanvulling	behoeft:	de	dekking	was	niet	volledig.	Het	budget	zal	ook	niet	toereikend	zijn	voor	 
het	realiseren	van	alle	12	te	onderzoeken	alternatieven.	De	zoektocht	naar	verdere	financiering	maakt	
onderdeel	uit	van	het	project	en	kan	een	risico	vormen	voor	de	uitvoerbaarheid.
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4.	Status	projecten	|	Pijler	1

Projecttrekker Gemeente	Wijdemeren	/	Gemeente	Stichtse	vecht

Projectraming volgens UVP €	40.000

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 18-07-2018	en	30-6-2021	(intake)

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang Dit	project	heeft	qua	planning	achterstand	opgelopen.	 
Belangrijkste	reden	is	dat	vanwege	de	vele	projecten	in	het	
uitvoeringsprogramma,	een	forse	capaciteitsvraag	op	beide	
gemeenten	is	afgekomen.	Gezien	de	beperkte	formatie	zijn	 
keuzes	gemaakt	en	kregen	andere	projecten	prioriteit.	Nu	door	
corona	mensen	meer	in	eigen	land	recreëren,	is	de	noodzaak	en	
wens	om	dit	project	op	te	pakken	groter	geworden.

Betrokken partijen Provincie	Utrecht,	Provincie	Noord-Holland,	Hiswa-Recron,	
Vereniging	Verenigde	Bedrijven	Boomhoek,	Watersportverbond,	
Platform	recreatie	en	toerisme	Wijdemeren,	ANWB,	Regio	Gooi	
en	Vechtstreek,	Bewonersfederatie	OVP,	Toeristische	Kanobond	
Nederland,	Natuurmonumenten,	Waternet/AGV,	Plassenschap	
Loosdrecht	e.o.

Samenhang overige projecten Dit	project	moet	mensen	betere	mogelijkheden	bieden	om	dit	
versterkte	vrijetijdslandschap	in	te	trekken.	Het	gaat	om	bereik-
baar	maken	en	houden.		Er	is	dan	ook	een	relatie	met	projecten	
die	gericht	zijn	op	het	realiseren	van	dit	zogenoemde	vrijetijds-
landschap.	Het	gaat	om:	recreatieve	verbindingen	(project	1.1),	
vaarverbinding	Loosdrechtse	Plassen-Hilversums	Kanaal	(project	
1.3),	vergroting	aanbod	waterrecreatie	’s-Graveland/Kortenhoef	
(project	1.2),	van	dorpslint	naar	recreatieboulevard	(project	1.5),	
icoon	van	Loosdrecht	(project	1.6),	baggeren	(project	1.7),	 
herstel	&	duurzaam	behoud	legakkerlandschap	Kievitsbuurten	
(project	1.8)	en	de	Nieuwe	Polderplas	(project	2.4.3).	Verder	is	er	
een	duidelijke	relatie	met	de	transformatie	van	de	recreatiesector,	
waarin	gewerkt	wordt	aan	een	verbreed	en	divers	aanbod	aan	
recreatieve	en	toeristische	mogelijkheden.

Project 1.4   Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
•	 Er	zijn	gezamenlijke	keuzes	gemaakt	ten	aanzien	van	de	uit	te	voeren	onderzoeken.
•	 De	onderzoeken	zijn	uitgevoerd	en	hebben	geresulteerd	in	concrete	uitvoeringsgerichte	aanbevelingen.

Progressie op hoofdlijnen in 2021
De	opdracht	voor	het	onderzoeken	en	in	kaart	brengen	van	mogelijkheden	om	het	Oostelijke	Vechtplassen-
gebied	beter	te	ontsluiten	en	toegankelijk	te	maken,	faciliteiten	te	realiseren	die	als	uitvalsbasis	kunnen	dienen	
om	het	gebied	in	te	gaan	én	de	herinrichting	van	de	Scheendijk	is	gegund.	Het	onderzoek	zal	naar	verwachting	
medio	2022	gereed	zijn.
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Projectcijfers per fase

Projecttrekker Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning -

Budget goedgekeurd  
PvA SG / volgens UVP

€	35.000										 €	40.000

Herzien projectbudget - €	35.000 €	5.000	is	overgeheveld	naar	capaciteit	
Wijdemeren	voor	projecten	recreatie	en	
NNN

Totaal besteed: t/m	2020 - -

in	2021 €	10.070																 €	10.070

Totaal €	10.070																 €	10.070 Kosten	lopen	via	WM

Resterend budget €	24.930													 €	24.930

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
Onderzoeken	zijn	uitgevoerd	en	hebben	geresulteerd	in	concrete	uitvoeringsgerichte	aanbevelingen.

Risico’s scope, planning, financiën 
•	 De	beschreven	scope	van	het	onderzoek	is	breed.	Het	gaat	om	zaken	als:	ontoereikende	OV,	ontbreken	van	

passantenligplaatsen,	bereikbaarheid	Scheendijk,	verkeersdrukte	Vechtbrug	in	Breukelen,	afvangen	van	
bezoekers	op	alternatieve	plekken,	parkeerfaciliteiten,	arrangementen	vanaf	stations,	ligplaatsen	voor	kort	
verblijf,	(toilet)faciliteiten	langs	(vaar)routes,	bebording	en	(digitale)	vindbaarheid.	Gezien	het	beperkte	
budget	moeten	er	waarschijnlijk	keuzes	gemaakt	worden	ten	aanzien	van	de	inhoud	van	het	onderzoek.

•	 Er	zijn	middelen	beschikbaar	voor	het	onderzoek,	niet	voor	het	uitvoeren	van	daaruit	voortvloeiende	
aanbevelingen.	Om	vervolg	te	kunnen	geven	aan	de	uitkomsten	van	het	onderzoek	zullen	aanvullende	
middelen	beschikbaar	moeten	komen.
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Projecttrekker Gemeente	Wijdemeren

Projectraming volgens UVP €	60.000	voor	totaal	project	1.5	waarvan	€	45.000	voor	 
onderdeel	gemeente	Wijdemeren

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) N.v.t.

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang Er	is	qua	planning	vertraging	opgelopen.	Dit	hangt	samen	met	 
de	uitgestelde	reconstructie	van	de	Nieuw	Loosdrechtsedijk.	 
Het	onderdeel	Boomhoek,	waar	dit	project	betrekking	op	heeft,	
hangt	met	deze	reconstructie	samen.	In	dit	project	worden	de	
mogelijkheden	verkend	(en	zo	mogelijk	uitgewerkt)	voor	het	
realiseren	van	een	passende	aansluiting	van	de	belendende	
(particuliere)	percelen	op	de	gereconstrueerde	weg	in	het	gebied	
Boomhoek.

De	recreatieboulevard	beslaat	meerdere	delen	van	het	‘hoefijzer’	
in	Oud-	en	Nieuw-Loosdrecht.	Meerdere	delen	van	de	weg	zijn	 
en	worden	gereconstrueerd.	Uitvoering	vindt	plaats	buiten	het	
gebiedsakkoord	en	binnen	de	gemeente	Wijdemeren:
-	 deelproject	‘tussen	de	rotondes’	is	uitgevoerd
-	 deelproject	Boomhoek-Muyeveld	is	uitgesteld.	Uitvoering	 

vindt	plaats	in	2022	tot	en	met	2024	en	bestaat	uit	2	fasen:	
eind	2022-begin	2023	en	eind	2023-2024.

Het	deelproject	voor	Oud-Loosdrecht	omvat	ook	de	planvorming	
voor	de	Porseleinhaven.	Reconstructie	van	de	weg	is	pas	in	de		
eindfase	aan	de	orde	zijn	en	daarom	nog	niet	gepland.

Betrokken partijen Gemeente	Wijdemeren,	Waternet/AGV,	recreatiesector,	 
Vereniging	verenigde	bedrijven	Boomhoek,	bewoners	en	 
eigenaren	belendende	percelen.

Samenhang overige projecten De	samenhang	met	andere	projecten	zit	met	name	in	de	 
betrokkenheid	van	bewoners,	al	dan	niet	vertegenwoordigd	in	
belangengroepen.	Dezelfde	bewoners	hebben	ook	te	maken	 
met	de	NNN-realisatie	in	Weersloot	en	in	De	Ster	van	Loosdrecht	
(project	2.1)	en	met	maatregelen	ten	behoeve	van	de	moeras- 
vogels	(project	2.4).	Deze	mensen	worden	vanuit	diverse	 
projecten	benaderd	en	het	is	belangrijk	de	samenhang	tussen	 
de	projecten	te	benadrukken.	
Verder	hangt	het	project	samen	met	de	transitie	van	de	recreatie-
sector.	De	realisatie	van	de	recreatieboulevard	draagt	bij	aan	een	
aantrekkelijke	omgeving	om	te	recreëren:	te	voet,	op	de	fiets,	 
in	de	auto	of	anderszins.
Het	heeft	verder	een	relatie	met	het	project	Onderzoek	ont- 
sluiting	en	toegankelijkheid	(project	1.4)	en	waar	mogelijk	wordt	
ook	gekeken	naar	mogelijkheden	voor	de	aanleg	van	fauna- 
passages	(project	2.2).

Project 1.5a   Van dorpslint naar revreatieboulevard
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Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
•	 Herinrichting	van	de	openbare	ruimte	in	Boomhoek	is	uitgevoerd.
•	 De	mogelijkheden	zijn	verkend	om	met	(een	deel	van	de)	eigenaren	van	belendende	percelen	een	plan	te	

maken	voor	een	passende	aansluiting	van	de	percelen	op	de	nieuw	ingerichte	openbare	ruimte.	Indien	
haalbaar	en	mogelijk	wordt	dat	plan	ook	opgesteld.	

•	 Voor	Oud	Loosdrecht	is	er	meer	zicht	op	de	scope	van	waaruit	herinrichting	kan	worden	opgepakt.	Daar	zijn	
ook	eerste	stappen	in	gezet.		

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
De	stuurgroep	heeft	ingestemd	(besluit	31-03-2021)	de	middelen	beschikbaar	te	maken	voor	het	opstellen	van	een	
PvA	voor	het	onderdeel	belendende	percelen	Boomhoek.	Daar	de	reconstructie	van	de	weg	is	uitgesteld,	is	er	ook	
nog	geen	PvA.	Om	zo	goed	mogelijk	aan	te	kunnen	sluiten	bij	de	laatste	ontwikkelingen,	wachten	we	tot	2022.	

In	2021	gaf	de	gemeenteraad	van	Wijdemeren	groen	licht	voor	de	reconstructie	van	de	weg:	de	werkzaamheden	
(fase	1)	staan	gepland	voor	eind	2022-begin	2023.	Omwille	van	de	effectiviteit	wachten	we	met	de	gesprekken	
met	grondeigenaren	van	belendende	percelen	tot	medio/eind	2022:	we	kunnen	dan	direct	verbinding	leggen	 
met	de	reconstructie.	We	gaan	op	zoek	naar	een	nieuwe	projectleider.	

Projectcijfers per fase

Projecttrekker Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

-

Budget goedgekeurd  
PvA SG / volgens UVP

€	30.000										 €	45.000 Deel	Wijdemeren

Herzien projectbudget - €	30.000 €	15.000	is	overgeheveld	naar	capaciteit

Totaal besteed: t/m	2020 - -																

in	2021 - -

Totaal - -																

Resterend budget €	30.000													 €	30.000													

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 Het	PvA	is	vastgesteld	door	de	stuurgroep	en	is	in	uitvoering.
•	 De	uitvoering	is	in	handen	van	een	nieuwe	aangetrokken	projectleider.
•	 Uit	een	verkenning	is	gebleken	of	er	een	plan	kan	worden	gemaakt	voor	een	passende	aansluiting	van	de	

belendende	percelen	op	de	(gereconstrueerde)	openbare	weg.	

Risico’s scope, planning, financiën 
•	 Als	eigenaren	van	belendende	percelen	niet	mee	willen	werken	aan	het	plan	voor	een	passende	aansluiting	

van	percelen	op	de	nieuw	ingerichte	openbare	ruimte,	dan	moet	de	scope	van	het	project	veranderd	worden:	
de	aanpassingen	beperken	zich	dan	tot	de	reconstructie	van	de	openbare	ruimte.	We	zullen	dan	op	zoek	
moeten	naar	andere	manieren	om	de	gewenste	‘recreatieboulevard’	tot	stand	te	brengen.	

•	 Voor	het	opstellen	en	realiseren	van	het	plan	is	maar	een	zeer	beperkt	budget	beschikbaar.	Dit	kan	de	animo	
om	deel	te	nemen	beperken.
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Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	6.276.315

Fase project Realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 26-02-2020

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Waternet/AGV,	baggerplatform,	 
Plassenschap	Loosdrecht	e.o.

Samenhang overige projecten Met	Baggeren	Fase	2	(project	1.7.1b)	en	verder	met	het	legakker-
herstel	in	de	Kievitsbuurten	(project	1.8)	Zwevend	slib	en	water-
planten	(project	1.7.2)	en	het	bestrijden	van	exoten	(project	2.6).

Project 1.7.1a   Baggeropgave fase 1

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
Het	bouwteam	is	actief	en	bereidt	samen	met	een	aannemer	de	realisatie	voor,	start	de	voorbereidingsfase	en	
voert	aanvullende	onderzoeken	uit.	

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
We	hebben	de	bouwteam-opdracht	gegund	aan	Beens	Dredging.	De	voorbereidingswerkzaamheden	in	het	
bouwteam	zijn	gestart.	Het	op	tijd	starten	met	de	fysieke	werkzaamheden	heeft	voorrang	gekregen	boven	het	
emissieloos	werken.	Ook	de	aanvullende	onderzoeken	zijn	afgerond.	Het	projectteam	verwacht	in	de	tweede	
helft	van	2022	te	starten	met	de	fysieke	uitvoeringswerkzaamheden.

Overige bijzonderheden
Zettingen,	duurzaam	baggeren	en	klanteisen	vormen	de	aandachtspunten.	Deze	worden	uitgewerkt	en	
geïntegreerd	in	de	definitief	te	maken	baggerscope.	

Projectcijfers per fase

Projecttrekker Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Planuitwerking -

Budget goedgekeurd  
PvA SG / volgens UVP

€	30.000										 €	45.000

Herzien projectbudget - -

Totaal besteed: t/m	2020 €	104.443 €	104.443

in	2021 €	398.672 €	398.672

Totaal €	503.115 €	503.115

Resterend budget €	5.772.885 €	5.772.885
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Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 Het	bouwteam	rondt	werkzaamheden	af	en	opdracht	uitvoering	is	gegund.
•	 Er	is	gecommuniceerd	over	fasering	en	werkwijze.
•	 De	fysieke	realisatie	is	gestart	(met	onder	meer	aanleg	depot	en	eerste	bagger	uit	de	plas).

Risico’s scope, planning, financiën 
Het	projectteam	verwacht	dat	de	projectscope	binnen	het	huidige	budget	gerealiseerd	kan	worden.	 
De	volgende	risico’s	kunnen	het	uiteindelijke	projectresultaat	beïnvloeden:	
•	 depot	locatie	(Mijnden)	kan	onverhoopt	niet	worden	gerealiseerd;
•	 zettingen	ondergrond	ter	plaatse	van	het	depot	wijken	te	veel	af	van	de	prognose;
•	 bagger	in	depot	is	meer	vervuild	dan	uit	de	onderzoeken	is	gebleken;
•	 aanbieding	aannemer	past	niet	binnen	taakstellend	budget.

4.	Status	projecten	|	Pijler	1
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Project 1.7.1b   Aanpak baggerproblematiek (exclusief fase 1)

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	13.500.000	
Opgebouwd	als	volgt:	
€	24.800.000	
-	 €	2.100.000	Legakkerherstel	Kievitsbuurten	
-		 €	5.600.000	Natuureilanden
-		 €	3.600.000	private	bijdrage	en	incl.	fase	1	van	€	6.300.000.

Fase project Planuitwerking

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 30-06-2021

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang Overleg	met	eigenaren	van	jachthavens	verloopt	omzichtig.	 
Het	verkennen	van	mogelijkheden	voor	het	baggeren	in	de	Stille	
Plas	en	Vuntus	is	gestagneerd	door	onzekerheid	over	mogelijke	
locaties	voor	het	toepassen	van	vrijgekomen	bagger.	
Wat	betreft	de	financiën	is	het	onzeker	of	ondernemers	willen	
meebetalen	aan	het	baggeren	van	de	jachthavens.	Daarnaast	 
kan	mogelijk	niet	alle	BTW	bij	de	baggerwerkzaamheden	worden	
verrekend.

Betrokken partijen provincie	Noord-Holland,	provincie	Utrecht,	Waternet/AGV,	 
gemeente	Wijdemeren,	gemeente	Stichtse	Vecht,	gemeente	 
Hilversum,	diverse	jachthavens	en	watersportverenigingen,	 
baggerplatform.

Samenhang overige projecten Zwevend	slib	en	Waterplanten	(project	1.7.2),	Legakkerherstel	
Kievitsbuurten	(project	1.8),	Natuurontwikkeling	(project	2.1),	
Maatregelen	voor	Moerasvogels	(project	2.4),	Nieuwe	Polderplas	
(project	2.4.2).

Resultaatbereik 2021

In	de	Aanpak	Oostelijke	Vechtplassen	is	het	project	1.7.1	Aanpak	baggerproblematiek	opgenomen.	In	de	
uitwerking	is	dit	project	opgedeeld	in	drie	fases:	
• fase	1:		baggeren	van	de	Loosdrechtse	plassen
• fase	2:		baggeren	van	de	jachthavens
• fase	3:		verkenning	baggeren	Stille	Plas	en	Vuntus

Fase	1	is	reeds	overgedragen	aan	de	afdeling	Beheer	en	uitvoering	(BU)	van	de	provincie	Noord-Holland.		
Momenteel	is	de	focus	vooral	gericht	op	het	voorbereiden	van	fase	2	en	3.	

Beoogd resultaat op 31 december 2021
• fase	2:	 er	is	een	geschikte	locatie	in	zicht	voor	het	verwerken	van	baggerspecie	uit	de	jachthavens.	 

	 En	daarnaast	zijn	de	uitgangspunten	voor	marktconforme	tariefstelling	duidelijk.	
• fase	3:		gezamenlijk	gebiedsproces	vastgelegd.	
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Progressie op hoofdlijnen in 2021 

Fase	2
Er	zijn	kleine	stappen	gezet.	De	natuurtoets	in	relatie	tot	een	baggerdepot	is	uitgevoerd.	Er	is	afstemming	
gezocht	met	de	omgevingsdienst	en	met	de	afdeling	Ruimtelijke	ordening	van	de	gemeente	Wijdemeren.	 
We	hebben	verder	onderzoek	ten	behoeve	van	vergunning/ontheffing	inzake	de	Wet	natuurbeheer	in	gang	
gezet.	Wat	betreft	het	tijdpad	maken	we	een	voorbehoud.	
  
Fase	3
We	voerden	gesprekken	met	Natuurmonumenten	en	Waternet	over	de	mogelijkheden	voor	een	depot	in	 
de	Stille	Plas.	We	hebben	deze	fase	vervolgens	geparkeerd	tot	er	meer	duidelijkheid	is	over	de	toepassings-
mogelijkheden	van	bagger	in	water.

Overige bijzonderheden
Het	oprichten	van	een	depot	in	N2000	of	NNN-gebied	conflicteert	met	andere	belangen	binnen	het	
gebiedsakkoord.	Ook	verwachten	we	weerstand	vanuit	de	omgeving.	Het	is	lastig	uitleggen	dat	doelen	voor	
baggerverwerking	in	de	Oostelijke	Vechtplassen	verenigbaar	zijn	met	natuurdoelen.		

4.	Status	projecten	|	Pijler	1

Projectcijfers per fase

Projecttrekker Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

-

Budget goedgekeurd  
PvA SG / volgens UVP

€	1.545.000
€	200.000
€	500.000

€	13.500.000 Voor	1.7.1	inclusief	fase	1.

Herzien projectbudget - €	7.014.000 Herzien	door:	€	6.276.000	voor	fase	1,	 
€	180.000	voor	bureaukosten	(voorlopig)	
en	€	30.000	voor	Nieuwe	Polderplas.

Totaal besteed: t/m	2020 €	1.293.616						 €	1.293.616

in	2021 €	392.081 €	392.081

Totaal €	1.685.697 €	1.685.697

Resterend budget €	559.303 €	5.328.303

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten 31 december 2022
Fase	2:		keuze	gemaakt	voor	verwerkingslocatie	voor	bagger	uit	jachthavens/watersportverenigingen.	
Fase	3:		inzicht	in	scope	baggeropgave	(inclusief	mogelijkheden	voor	toepassing)	in	Stille	Plas	en	Vuntus.	

Risico’s scope, planning, financiën 

Fase	2:	
•	 Lang	tijdpad	voor	het	oprichten	van	een	depot	in	N2000	of	NNN-gebied.	
•	 Eisen	uit	vergunningen	werken	kostenverhogend	(waterbehandeling,	emissiebeheersing,	mitigerende	

maatregelen	wet	Natuurbeheer).	
•	 De	beheerorganisatie	voor	het	depot	niet	efficiënt:	erg	kostbaar	vanwege	looptijd	van	10	jaar.

Fase	3:	
•	 Toepassingslocatie	voor	vrijkomende	bagger	niet	voorhanden.	Verspreiden	op	de	kant	of	onder	water	te	

ingrijpend	en	te	kostbaar	om	een	project	mogelijk	te	maken.	
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Project 1.7.2   Aanpak zwevend slib en waterplanten

Projecttrekker Waternet/AGV	

Projectraming volgens UVP €	6.050.000	+	p.m.	

Fase project Verkenning	en	planuitwerking

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 30-06-2021	(luwtemaatregelen)
12-07-2019	(overige	maatregelen)

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang De	voortgang	is	circa	3	maanden	vertraagd	omdat	het	verwerken	
en	analyseren	van	gegevens	meer	tijd	kostte	dan	geraamd.

Betrokken partijen Waternet/AGV,	Provincie	Noord-Holland,	Gemeente	Wijdemeren,	
Plassenschap	Loosdrecht	e.o.

Samenhang overige projecten Baggeropgave	(project	1.7.1),	verbeteren	waterkwaliteit	 
(project	2.3),	herstel	legakkers	(project	1.8),	bestrijding	exoten	
(project	2.5.3),	maatregelen	voor	moerasvogels	(project	2.4).

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
•	 Veldmetingen	afronden	in	het	voorjaar.
•	 Het	dynamische	slibmodel	op	basis	van	veldmetingen	valideren	en	toepassen	voor	maatregelenscenario’s.
•	 Planvorming	voor	het	met	luwtemaatregelen	verlagen	van	de	concentratie	zwevend	slib	gestart.
•	 De	praktijkexperimenten	gericht	op	ontwikkeling	van	waterplanten	en	het	vasthouden	van	zwevend	slib	 

zijn	voorbereid	en	gestart.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
De	veldmetingen	zijn	volgens	planning	in	mei	afgerond.	Het	verwerken	en	analyseren	van	de	gegevens,	voordat	
deze	gebruikt	konden	worden	voor	de	ijking	van	het	slibmodel,	bleek	tijdrovend.	De	ijking	van	het	slibmodel	is	
daardoor	vertraagd	en	in	januari	2022	afgerond.	De	fase	van	planuitwerking	voor	de	te	nemen	
luwtemaatregelen	en	de	voorbereiding	van	praktijkexperimenten	is	doorgeschoven	naar	2022.

Overige bijzonderheden
Het	projectbudget	bestaat	uit	3	onderdelen:
•	 defosfateringsmaatregelen	(€	2.400.000)
•	 luwtemaatregelen	(€	3.500.000)
•	 overige	maatregelen	(€	150.000)

Omdat	de	uitvoering	van	de	KRW-defosfateringsmaatregelen	geheel	bij	het	waterschap	AGV	ligt	en	er	per	
maatregel	subsidie	wordt	aangevraagd,	is	afgesproken	om	de	financiën	van	deze	maatregelen	bij	AGV	te	laten	 
in	plaats	van	via	de	gezamenlijke	rekening	bij	het	groenfonds.	
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Luwte- en overige maatregelen Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

-

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	1.050.000										 €	3.650.000

Herzien projectbudget - -

Totaal besteed: t/m	2020 €	259.116 €	259.116

in	2021 €	152.524 €	152.524

Totaal €	411.640 €	411.640

Resterend budget €	638.360														 €	3.238.360

Defosfatering Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

- AGV	besluit	intern	over	besteding	van	
dit	budget;	voortgang	wordt	wel	aan	
SG	gerapporteerd.

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	1.050.000										 €	3.650.000

Herzien projectbudget - -

Totaal besteed: t/m	2020 €	537.029 €	537.029

in	2021 €	154.436	 €	154.436	

Totaal €	691.465 €	691.465

Resterend budget €	1.708.535														 €	1.708.535														

Projectcijfers per fase

Extra tabel

4.	Status	projecten	|	Pijler	1

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022:
•	 Het	verwachte	effect	van	luwtemaatregelen	(om	opwerveling	van	slib	te	beperken)	is	in	beeld	gebracht.	 

Het	projectplan	voor	uitvoering	van	de	maatregelen	is	opgesteld.
•	 De	praktijkexperimenten	gericht	op	ontwikkeling	van	waterplanten	en	het	vasthouden	van	zwevend	slib	 

zijn	voorbereid	en	gestart.

Risico’s scope, planning, financiën 
Luwtemaatregelen	kunnen	op	verschillende	manieren	worden	aangelegd.	Een	natuurlijke	inpassing	in	het	
landschap	(bijvoorbeeld	rietstroken)	draagt	bij	aan	doelen	op	het	gebied	van	waterkwaliteit	(KRW)		en	natuur.	 
Er	is	een	risico	dat	de	realisatie	van	deze	luwtemaatregelen	duurder	zal	zijn	dan	het	beschikbare	budget.
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Project 1.8 Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap 
 kievitsbuurten

Projecttrekker Gemeente	Stichtse	Vecht	

Projectraming volgens UVP €	2.100.000	incl.	stimuleringsregeling		

Fase project Realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 20-11-2019

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang Gezien	de	markt	zit	er	langere	levertijd	op	het	benodigde	 
materieel.	Hierdoor	zijn	we	later	gestart	dan	gepland	en	is	de	 
kans	vrij	groot	dat	niet	alle	werkzaamheden	voor	15	maart	2022	
zijn	afgerond.

Betrokken partijen We	gaan	nu	met	bevoegde	gezagen	in	gesprek	om	akkoord	te	
krijgen	dat	bepaalde	werkzaamheden	na	15	maart	uitgevoerd	
mogen	worden.	

Samenhang overige projecten Gemeente	Stichtse	Vecht,	Waternet/AGV,	Vereniging	 
Kievitsbuurten,	Plassenschap	Loosdrecht	e.o.

4.	Status	projecten	|	Pijler	1

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
•	 Uitvoeringsontwerp	en	bestek	incl.	begroting	gereed	en	opgesteld	in	overleg	met	Plassenschap	Loosdrecht,	

omgeving	en	de	vereniging	Kievitsbuurten.
•	 Benodigde	vergunningen	op	orde.
•	 Er	is	een	monitoringsplan	opgesteld	in	overleg	met	Waternet.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
•	 In	zomer	2021	zijn	de	schetsontwerpen	uitgewerkt	tot	uitvoeringsontwerp	en	is	een	bestek	incl.	begroting	

opgesteld.	Alles	in	overleg	met	en	goedkeuring	van	het	Plassenschap	Loosdrecht,	de	omgeving	en	de	
vereniging	Kievitsbuurten.

•	 Alle	benodigde	vergunningen	(waaronder	omgevingsvergunning,	Wet	Natuurbeheer,	waterwet	vergunning)	
zijn	aangevraagd	en	verleend.	

•	 In	overleg	met	Waternet	is	een	monitoringsplan	opgesteld,	dat	vanaf	start	uitvoering	in	werking	treedt.
•	 Begin	december	2021	zijn	de	werkzaamheden	van	start	gegaan.	De	wethouders	van	Stichtse	Vecht	en	

Wijdemeren	hebben	bij	wijze	van	startmoment	op	9	december	2021	een	bouwbord	onthuld.
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4.	Status	projecten	|	Pijler	1

Luwte- en overige maatregelen Fase Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

Uitvoerings- 
fase

-

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	200.000										 €	2.100.000 €	2.100.000 €	900.000	 
stimuleringsregeling

Herzien projectbudget - -

Totaal besteed: t/m	2020 €	99.703 €	99.703 Dit	betreft	een	 
correctie	op	cijfers	
2018/19

in	2021 €	76.696 €	115.087 €	191.783

Totaal €	176.399 €	115.087 €	291.486

Resterend budget €	23.601 €	884.913 €	908.514 €	900.000	 
stimuleringsregeling

Projectcijfers per fase

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 Alle	pilots	zijn	aangelegd	en	worden	al	een	half	jaar	gemonitord.	
•	 Uit	de	monitoringsresultaten	blijkt	hoe	elke	vooroever	zich	ontwikkeld	waardoor	inzicht	is	verkregen	 

welke	factoren	met	name	van	belang	zijn	voor	de	ontwikkeling	van	riet.		

Risico’s scope, planning, financiën 
•	 Scope:	we	testen	in	hoeverre	verschillende	typen	beschoeiing	en	methodieken	achter	de	beschoeiing	 

(wel	geen	bagger	ingebracht,	hooibalen,	drijvende	constructies)	de	groei	van	(met	name)	riet	stimuleren.	
Zoals	het	er	nu	naar	uitziet	zullen	de	verschillende	pilots	overeenkomstig	de	ontwerpen	uitgevoerd	worden.	

•	 Financieel:	volgens	berekening	is	het	mogelijk	om	de	pilots	uit	te	voeren	met	het	vastgestelde	plafondbedrag.	
Er	zijn	wel	extra	kosten	omdat	er	zes	in	plaats	van	vijf	pilots	worden	uitgevoerd.	Het	is	nog	niet	geheel	
duidelijk	hoe	hoog	deze	extra	kosten	zijn.	

•	 Monitoring:	het	nauwkeurig	volgen	van	ontwikkelingen	(riet,	eilanden)	is	van	belang	voor	de	pilots	maar	ook	
voor	andere	of	vervolgprojecten.	Voor	de	monitoring	is	extra	materieel	aangeschaft	waardoor	kosten	hoger	
zijn	dan	oorspronkelijk	begroot.	Mochten	er	nog	meer	kosten	komen	dan	zijn	additionele	middelen	nodig.	

•	 Planning:	door	het	later	aanleveren	van	materieel	is	de	uitvoering	later	van	start	gegaan	dan	verwacht	en	
gepland.	Het	is	zeer	waarschijnlijk	dat	niet	alle	werkzaamheden	voor	15	maart	zijn	afgerond.	In	overleg	met	
bevoegde	gaan	we	kijken	of	en	hoe	welke	werkzaamheden	na	15	maart	mogen	worden	uitgevoerd.	Mocht	
dan	op	problemen	stuiten,	dan	zullen	de	nog	uit	te	voeren	werkzaamheden	in	het	najaar	afgerond	moeten	
worden.	Dat	heeft	ook	effect	op	de	kosten:	er	moet	opnieuw	materiaal	aan-	en	afgevoerd	worden.	
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4.	Status	projecten

Pijler 2 

Versterken ecologische 
waarden
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4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Project 2.1   Natuurontwikkeling (NNN) Kortenhoef Oost

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	1.950.000		

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) Vaststelling	scopewijziging	04-10-2021

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang Scope:	de	verwachting	is	dat	individuele	gesprekken	met	 
grondeigenaren	door	projectleider	nodig	zijn	en	veel	tijd	in	 
beslag	zullen	nemen.
Planning:	planning	is	uitgelopen	door	toezegging	second	opinion	
en	daaruit	volgend	veldonderzoek.	Uitkomsten	in	vorm	van	
kansenkaart	natuurwaarden	mei	2022.

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Gemeente	Wijdemeren,	Waternet/AGV,	
Natuurmonumenten,	Afvalzorg,	VLEK,	BAKEN.

Samenhang overige projecten Gelegen	naast	andere	NNN-projectgebieden	Ankeveen	en	
Kortenhoef	West	ten	noorden	van	de	N201.

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
•	 Uitkomsten	vervolgonderzoek.
•	 Nadere	uitwerking	ecologische	visie.
•	 Bouwsteen	recreatieve	routes	(in	afstemming	met	project	1.1).
•	 Uitwerking	uitplaatsingsplan	en	herontwikkeling	enkele	erven	Emmaweg.
•	 Saneringsplan	Groenewoud	(incl.	planuitwerking	waterwoningen	en	nieuwe	natuur).
•	 Goedkeuring	plannen	door	SG.
•	 Eerste	ontwerp	integraal	inrichtingsplan.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
De	uitkomsten	van	het	vervolg	(veld)	onderzoek	zijn	bekend,	deze	worden	nu	verwerkt	naar	een	kansenkaart	
natuurwaarden.	De	bouwsteen	recreatieve	routes	dient	in	2022	verder	te	worden	uitgewerkt.	Het	eerste	
(concept)	ontwerp	integraal	inrichtingsplan	is	nog	niet	gereed	gekomen	in	2021,	wel	zijn	belangrijke	stappen	 
in	die	richting	gezet.	Groenewoud	is	in	oktober	door	de	nieuwe	projectleider	Kortenhoef	Oost	overgenomen.	 
Het	saneringsplan	en	uitplaatsingsplan	zijn	nog	niet	gereed.	

Overige bijzonderheden
Vuilstort	Groenewoud	ligt	in	Kortenhoef	Oost	en	heeft	invloed	op	de	water-	en	grondkwaliteit	in	het	gebied	 
en	dus	de	mogelijke	te	realiseren	natuurwaarden.	Besluiten	die	de	Provincie	Noord-Holland	in	dit	kader	moet	
nemen,	worden	in	2022	voorgelegd	en	besloten.			



Voortgangsrapportage Oostelijke vechtplassen 202142

4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

-

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	474.180										 €	1.950.000

Herzien projectbudget - -

Totaal besteed: t/m	2020 €	52.661 €	52.661

in	2021 €	117.860							 €	117.860							

Totaal €	170.521													 €	170.521													

Resterend budget €	303.659										 €	1.779.479

Projectcijfers per fase

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december2022
•	 Afronden	concept	inrichtingsplan	en	kansenkaart.
•	 Opstarten	gesprekken	met	grondeigenaren,	naar	verwachting	eerst	in	het	zuidelijke	deel	van	het	gebied.	
•	 Eerste	kosteninschatting	realisatie	gewenste	natuurdoelen.
•	 Start	invulling	van	het	definitieve	inrichtingsplan.	Naar	verwachting	gaat	dit	in	meerdere	fases	plaatsvinden,	

afhankelijk	van	wat	in	welk	deel	van	het	gebied	wanneer	mogelijk	is.	

Risico’s scope, planning, financiën 
•	 Als	provincie	Noord-Holland	geen	besluit	neemt	over	de	aanpak	voor	sanering	van	Groenewoud,	dan	 

dreigen	partijen	Afvalzorg	en	VLEK	af	te	haken.	Bij	een	beslissing	om	niet	in	de	plannen	mee	te	gaan	staat	 
de	provincie	Noord-Holland	zelf	aan	de	lat	voor	de	sanering	en	het	onderhoud	daarvan.

•	 Pas	als	het	concept	inrichtingsplan	gereed	is	en	er	zicht	is	op	de	benodigde	werkzaamheden	om	natuurdoelen	
te	realiseren,	kunnen	we	meer	melden	over	de	financiële	druk	op	het	project.	Dan	weten	we	of	met	het	
(resterende)	budget	de	scope	bereikt	kan	worden.

•	 Onvoldoende	draagvlak	voor	de	plannen	(bestuurlijk	en/of	politiek).	
•	 Milieutechnisch	(indien	dit	mocht	blijken	uit	aanvullend	onderzoek).	
•	 Beschikbare	kennis	en	capaciteit	bij	betrokken	partijen.
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4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Project 2.1   Natuurontwikkeling (NNN) Kortenhoef West

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	588.000		

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) Vaststelling	intakeformulier	04-10-2022

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang Aangezien	het	project	nog	in	de	voorbereidende	fase	zit,	is	de	
voortgang	op	dit	moment	groen	op	alle	vlakken.	

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Gemeente	Wijdemeren,	Waternet/AGV,	
Natuurmonumenten,	BAKEN.

Samenhang overige projecten Gelegen	naast	NNN-projectgebieden	Ankeveen	en	Kortenhoef	
Oost	ten	noorden	van	de	N201.

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
Geen,	dit	is	eerste	voortgangsrapportage	voor	dit	project.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
Eerste	kaartfoutenanalyse	is	afgerond,	hieruit	voortkomende	kaartverbeteringen	worden	in	de	ambitiekaart	
aangepast.	Voorbereidend	werk	voor	PvA	is	gedaan.	

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

-

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	50.000 €	588.000

Herzien projectbudget €	50.000 €	588.000

Totaal besteed: t/m	2020 €	5.507 €	5.507

in	2021 - -

Totaal €	5.507								 €	5.507

Resterend budget €	44.493							 €	582.493

Projectcijfers per fase

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 Goedkeuring	PvA	in	eerste	kwartaal	2022.
•	 Starten	verkenningsfase	in	het	tweede	kwartaal	2022.
•	 Opstart	projectgroep	Kortenhoef	West	in	tweede	kwartaal	2022.

Risico’s scope, planning, financiën 
•	 Onvoldoende	draagvlak	voor	de	plannen	(bestuurlijk	en/of	politiek).
•	 Milieutechnisch	(indien	dit	mocht	blijken	uit	aanvullend	onderzoek).	
•	 Beschikbare	kennis	en	capaciteit	bij	betrokken	partijen.
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4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Project 2.1   Natuurontwikkeling (NNN) Ankeveen (HAP/SAP)

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	1.270.500		

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 04-10-2021	

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang De	afgelopen	twee	jaar	is	minder	voortgang	geboekt	dan	 
gewenst.	Corona	en	wisseling	van	projectleider	binnen	de	
Provincie	zijn	hier	o.a.	debet	aan.	

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Gemeente	Wijdemeren,	Waternet/AGV,	
Natuurmonumenten,	BAKEN

Samenhang overige projecten Gelegen	naast	NNN-projectgebieden	Kortenhoef	Oost	en	 
Kortenhoef	West	ten	noorden	van	de	N201

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
Geen,	dit	is	eerste	voortgangsrapportage	voor	dit	project.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
PvA	is	goedgekeurd,	de	projectgroep	is	opgestart.	De	projectgroep	heeft	haar	goedkeuring	gegeven	over	de	
inhoud	van	de	uitvraag	die	uitgezet	gaat	worden	naar	een	extern	bureau,	met	als	resultaat	een	ecologische	visie	
voor	het	gebied.	

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

-

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	300.000 2.691.000

Herzien projectbudget €	2.361.000

Totaal besteed: t/m	2020 €	101.562 €	101.562

in	2021 €	31.624 €	52.172

Totaal €	133.186 €	133.186

Resterend budget €	166.815 €	2.227.815

Projectcijfers per fase
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4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Doorkijk 2022
Verwachte resultaten per 31 december 2022
• Uitvraag	ecologisch	onderzoek	en	analyse	extern	bureau.
• Ecologisch	onderzoek	en	analyse	door	extern	bureau	gereed.
• Kansenkaart	natuurwaarden	en	concept	inrichtingsplan	gereed.

Risico’s scope, planning, financiën 
• Pas	als	het	concept	inrichtingsplan	gereed	is	en	er	zicht	is	op	de	benodigde	werkzaamheden	om	 

natuurdoelen	te	realiseren,	kunnen	we	meer	melden	over	de	financiële	druk	op	het	project.	 
Dan	weten	we	of	met	het	(resterende)	budget	de	scope	bereikt	kan	worden.

• Onvoldoende	draagvlak	voor	de	plannen	(bestuurlijk	en/of	politiek).
• Milieutechnisch	(indien	dit	mocht	blijken	uit	aanvullend	onderzoek).
• Beschikbare	kennis	en	capaciteit	bij	betrokken	partijen.
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4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Project 2.1   Natuurontwikkeling (NNN) Weersloot

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	2.385.500		

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 04-10-2021	

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang De	planning	loopt	uit	door:	
-	 toezegging	aan	Vereniging	de	Weersloot	zelf	een	pilot- 

schetsplan	voor	het	gebied	te	maken	en	het	traject	om	
overeenstemming	te	krijgen	over	de	uitgangspunten	 
(ca.	6	maanden).	

-	 het	bekendmaken	van	de	voorkeurlocatie	van	een	bagger- 
depot	in	Egelshoek,	aan	de	rand	van	NNN	Weersloot.	Dat	
leidde	tot	weerstand	in	het	gebied	Weersloot,	ook	tegen	de	
NNN-plannen.	De	pilot	lag	hierdoor	een	tijdje	stil.	Inmiddels	 
is	het	weer	voorzichtig	op	gang	gekomen.	Verdere	voortgang	
hangt	mede	af	van	de	definitieve	keuze	van	de	locatie	van	 
het	baggerdepot

-	 door	de	uitlopende	planning	gaan	ook	de	kosten	omhoog.	 
De	proceskosten	lopen	namelijk	door.	

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Gemeente	Wijdemeren,	Waternet/AGV,	
Natuurmonumenten,	Vereniging	de	Weersloot

Samenhang overige projecten Samenhang	met	Recreatieve	routes	(project	1.1)	en	Fauna- 
passages	(project	2.3).	

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
•	 Schetsplan	met	‘gebiedsaanbod’	van	Vereniging	de	Weersloot,	naar	verwachting	is	dit	een	(mogelijke)	basis	

voor	een	collectieve	overeenkomst	voor	natuurrealisatie	en	-beheer	met	de	vereniging	over	haar	gronden.
•	 Besluitvorming	over	dit	‘gebiedsaanbod’.
•	 Plan	en	overeenkomst	voor	een	(nieuwe)	ecologische	verbindingszone	Egelshoek	van	Weersloot	naar	

Eindegooi.
•	 Resultaten	van	aanvullend	bodem	en	geohydrologisch	veldonderzoek.
•	 Afspraken	over	tracé(s)	wandel-	en	ruiterroutes	(relatie	met	project	1.1.	recreatieve	routes).
•	 Afsluiting	van	de	verkenningsfase	en	start	planuitwerking.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
•	 Het	schetsplan	van	de	Vereniging	de	Weersloot	was	eind	2021	in	concept	gereed	en	wordt	begin	2022	

aangeboden	aan	de	provincie.	Beoordeling	en	besluitvorming	over	dit	gebiedsaanbod	heeft	daarom	(nog)	
niet	plaatsgevonden.	Evenals	het	sluiten	van	(collectieve)	overeenkomsten	met	de	vereniging.	

•	 Voor	de	ecologische	verbindingszone	Egelshoek	zijn	afspraken	gemaakt	met	betrokken	grondeigenaren,	 
die	in	2022	verder	vorm	krijgen	(o.a.	begrenzing	NNN	en	invulling	van	(een	groot	deel	van)	de	
verbindingszone	door	particulier	natuurbeheer).

Overige bijzonderheden
Het	besluit	om	af	te	zien	van	het	baggerdepot	Egelshoek	heeft	er	aan	bijgedragen	dat	het	proces	weer	is	vervolgd.
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Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

-

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	400.000 €	2.385.000

Herzien projectbudget €	400.000 €	2.385.000

Totaal besteed: t/m	2020 €	136.687 €	136.687

in	2021 €	116.067 €	116.067

Totaal €	252.754 €	252.754

Resterend budget €	147.247	 €	2.132.247

Projectcijfers per fase

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 Schetsplan	met	‘gebiedsaanbod’	van	Vereniging	de	Weersloot	is	(mogelijke)	basis	voor	een	collectieve	

overeenkomst	voor	natuurrealisatie	en	-beheer	met	de	Vereniging	over	haar	gronden.
•	 Besluitvorming	over	dit	‘gebiedsaanbod’.
•	 Visie	voor	de	vormgeving	en	inrichting	van	de	ecologische	verbindingszone	Egelshoek.
•	 Afsluiting	van	de	verkenningsfase	en	PvA	voor	de	fase	planuitwerking.	

Risico’s scope, planning, financiën 
Het	schetsplan	(gebiedsaanbod)	van	Vereniging	de	Weersloot	draagt	niet	of	onvoldoende	bij	aan	de	doelen	 
voor	NNN,	recreatie	en	waterkwaliteit	en/of	leidt	tot	discussie	over	de	financiële	gevolgen.
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Project 2.1   Natuurontwikkeling (NNN) Ster van Loosdrecht

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	2.691.000		

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 04-10-2021	

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang De	voortgang	vertraagd.	De	vereniging	heeft	meer	tijd	nodig	
gehad	om	het	gebiedsaanbod	te	actualiseren.	Aanvullend	
onderzoek	is	daardoor	ook	nog	niet	gestart.	Daarmee	lopen	de	
proceskosten	voor	deze	fase	langer	door.

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Gemeente	Wijdemeren,	Waternet/AGV,	
Natuurmonumenten,	Vereniging	Ster	van	Loosdrecht

Samenhang overige projecten Samenhang	met	Recreatieve	routes	(project	1.1)	en	Fauna- 
passages	(project	2.3)	.

Resultaatbereik 2021

Beoogde resultaat op 31 december 2021
• Schetsplan	met	‘gebiedsaanbod’	van	Vereniging	Ster	van	Loosdrecht,	als	(mogelijke)	basis	voor	een	

geactualiseerde	collectieve	overeenkomst	voor	natuurrealisatie	en	-beheer	met	de	vereniging	over	haar	
gronden.

• Besluitvorming	over	dit	‘gebiedsaanbod’.
• Resultaten	van	mogelijk	aanvullend	bodem	en	geohydrologisch	veldonderzoek.
• Afspraken	over	tracé(s)	wandel-	en	ruiterroutes	(relatie	met	project	1.1	Recreatieve	routes).

Progressie op hoofdlijnen in 2021
Het	jaar	2021	stond	vooral	in	het	teken	van	de	voorbereiding	van	het	gebiedsaanbod.	In	oktober	2021	is	het	
gebiedsaanbod	van	Vereniging	Ster	van	Loosdrecht	aangeboden.	Het	laatste	kwartaal	van	2021	is	gebruikt	 
om	dit	aanbod	te	beoordelen.	De	voortgang	is	daarmee	achtergebleven	ten	opzichte	van	de	planning.	

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

-

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	300.000 €	2.691.000

Herzien projectbudget €	2.361.000

Totaal besteed: t/m	2020 €	101.562 €	101.562

in	2021 €	31.624 €	52.172

Totaal €	133.186 €	133.186

Resterend budget €	166.815 €	2.227.815

Projectcijfers per fase
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Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 Geaccordeerd	schetsplan	met	‘gebiedsaanbod’	van	Vereniging	Ster	van	Loosdrecht,	als	(mogelijke)	basis	 

voor	een	geactualiseerde	collectieve	overeenkomst	voor	natuurrealisatie	en	-beheer	met	de	vereniging	 
over	haar	gronden.

•	 Afstemming	op	KRW-maatregelen	en	Natura2000-beheerplan.
•	 Afronding	van	de	verkenningsfase	en	PvA	voor	de	fase	van	planvoorbereiding.

Risico’s scope, planning, financiën 
Het	schetsplan	(gebiedsaanbod)	van	Vereniging	Ster	van	Loosdrecht	draagt	niet	of	onvoldoende	bij	aan	de	
doelen	voor	NNN,	recreatie	en	waterkwaliteit	en/of	leidt	tot	discussie	over	de	financiële	gevolgen.
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Project 2.1   Natuurontwikkeling (NNN) Vuntus

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	599.000		

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 04-10-2021	

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang Er	was	onvoldoende	capaciteit	beschikbaar	om	de	beoogde	
doelen	voor	2021	te	behalen.	Deze	capaciteit	wordt	momenteel	
gezocht.

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Gemeente	Wijdemeren,	Waternet/AGV,	
Natuurmonumenten,	VONA

Samenhang overige projecten Samenhang	met	Recreatieve	routes	(project	1.1)	en	Fauna- 
passages	(project	2.3)		

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaten per 31 december 2021:
•	 ‘Menukaart	ecologische	meerwaarde’	tuinen	VONA-terrein	+	een	PvE/schets	natuurverbindingen	en	

maatrelen	directe	omgeving.
•	 Besluitvorming	over	‘Menukaart	ecologische	meerwaarde’.
•	 Diverse	overeenkomsten	particulier	natuurbeheer	met	individuele	grondeigenaren.
•	 Inrichtingsschetsen	en	implementatie	eerste	afspraken	met	tuineigenaren	VONA.
•	 Uitgewerkt	maatregel-/inrichtingsplan	wandeldoorsteek	Vuntus	–	Kromme	Rade	(relatie	met	1.1	recreatieve	

routes),	daarin	ook	verwerkt	aanloopgebied	faunapassage	Oud-Loosdrechtsedijk.

Progressie op hoofdlijnen in 2021
De	menukaart	‘ecologische	meerwaarde’	voor	het	VONA-terrein	is	afgerond	en	er	is	een	eerste	inventarisatie	
gemaakt	voor	mogelijke	ecologische	verbindingen	over	het	terrein.	Er	zijn	afspraken	gemaakt	met	individuele	
grondeigenaren	over	particulier	natuurbeheer.	
 

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
en	realisatie

-

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	170.000 €	599.000

Herzien projectbudget - €	599.000

Totaal besteed: t/m	2020 €	73.878 €	73.878

in	2021 €	62.253 €	62.253

Totaal €	136.131 €	136.131

Resterend budget €	33.869 €	442.869

Projectcijfers per fase
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Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 Uitgewerkt	voorstel	voor	meerdere	ecologische	verbindingen	over	het	VONA-terrein.
•	 Definitieve	afspraken	met	tuineigenaren	VONA	over	toepassing	van	de	menukaart	‘ecologische	meerwaarde’,	

vastgelegd	in	een	overeenkomst.
•	 Afronding	van	de	verkenningsfase	voor	de	overige	delen	van	Vuntus,	inclusief	een	visie	op	de	inrichting	van	

het	gebied	en	bijbehorende	afstemming	met	stakeholders	en	grondeigenaren.	

Risico’s scope, planning, financiën 
In	2021	is	er	minder	bereikt	dan	vooraf	gedacht.	Dit	komt	met	name	door	de	beschikbare	capaciteit	(zowel	
intern	als	extern).	Dit	is	ook	een	risico	voor	2022.
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Project 2.1   Natuurontwikkeling (NNN) Het Hol

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	900.000		

Fase project Planuitwerking

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 18-07-2018	

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang De	scope	van	het	project	omvat	zowel	realisatie	nieuwe	NNN,	 
als	kwaliteitsverbetering	N2000	en	KRW-doelen.	Het	concept	
inrichtings-	en	herstelplan	is	vastgesteld	in	de	stuurgroep	van	 
30	juni	2021.	Om	het	project	te	kunnen	realiseren	is	een	 
scherpere	afbakening	van	de	scope	nodig.	Er	is	extra	geld	aan- 
gevraagd	vanuit	de	budgetten	voor	N2000-herstelmaatregelen	 
en	Programma	natuur	(SPUK).	De	raming	is	echter	hoger	dan	 
het	totaal	aangevraagde	budget,	zodat	alsnog	keuzes	nodig	zijn.	 
In	afwachting	hiervan	loopt	ook	de	planning	uit.

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Waternet/AGV,	Natuurmonumenten.

Samenhang overige projecten Het	project	is	onderdeel	van	2.1	realiseren	natuurnetwerk.

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
•	 Vastgesteld	inrichtings-	en	herstelplan	voor	het	Hol.
•	 Geactualiseerde	scope	vastgesteld	door	de	stuurgroep.
•	 Vastgestelde	raming	voor	voorbereidings-	en	uitvoeringsfase.
•	 Financieringsvoorstel.
•	 Projectvoorstel	voor	de	vervolgfasen	van	het	project.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
Het	inrichtings-	en	herstelplan	is	als	concept	vastgesteld	in	de	stuurgroep	van	30-06-2021.	Op	basis	van	de	
nieuwe	scope	wordt	de	raming	bijgesteld.	Er	is	in	2021	financiering	aangevraagd	vanuit	de	budgetten	voor	
N2000-herstelmaatregelen	en	Programma	natuur	(SPUK).		
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Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

-

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	900.000 €	900.000 Voor	de	waterdoelen	is	€	250.000	 
beschikbaar	bovenop	het	project- 
budget.	

Herzien projectbudget - - Het	projectbudget	moet	herzien	
worden.

Totaal besteed: t/m	2020 €	343.491			 €	343.491

in	2021 €	50.142				 €	50.142

Totaal €	393.633 €	393.633

Resterend budget €	506.367 €	506.367

Projectcijfers per fase

4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 Besluitvorming	over	de	uitwerking	en	financiering	van	het	inrichtings-	en	herstelplan.
•	 Vastleggen	van	de	afspraken	tussen	de	deelnemende	organisaties.
•	 Starten	met	de	uitwerking	van	de	onderdelen	van	het	plan	tot	een	definitief	ontwerp.

Risico’s scope, planning, financiën 
De	scope	van	het	project	is	nog	niet	vastgesteld.	Dit	heeft	gevolgen	voor	de	planning	van	het	project.
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Project 2.1   Natuurontwikkeling (NNN) Horstermeerpolder

Dit	project	valt	grotendeels	buiten	het	uitvoeringsprogramma	Oostelijke	Vechtplassen.	De	financiering	is	
geregeld	via	de	Groene	Uitweg.	Vanwege	de	raakvlakken	worden	hieronder	wel	de	hoofdlijnen	geschetst.

Progressie op hoofdlijnen in 2021
Voor	de	natuurontwikkeling	Horstermeerpolder	Zuid	is	in	2021	gezocht	naar	een	nieuwe	projectleider	om	het	
proces	weer	vlot	te	trekken.	De	projectleider	is	gevonden,	een	herstart	is	gemaakt.	
Voor	het	gebiedsproces	Horstermeerpolder	Noord	zijn	met	de	deelnemers	aan	de	kavelruil	flinke	stappen	gezet.	
Er	wordt	gewerkt	aan	grondruilingen-	en	verkopen.	

Verwachte resultaten per 31 december 2022 
Voor	de	natuurontwikkeling	Horstermeerpolder	Zuid	wordt	toegewerkt	naar	een	gedragen	inrichtingsplan.	 
Dit	plan	zal	eind	2022	gereed	zijn.	Ten	aanzien	van	het	gebiedsproces	is	de	verwachting	dat	met	een	aantal	
deelnemers	tot	een	ruiling	en	verkoop	wordt	gekomen.	
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Project 2.2a   Ecologische verbindingen - N201

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	2.071.000		

Fase project Planuitwerking

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) Dit	project	is	voor	2017	gestart	en	gefinancierd,	dus	buiten	 
de	SG	om.

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang In	2021	heeft	herijking	van	het	project	(faunamaatregelen,	
vervanging	bruggen,	onderhoud,	en	overige	maatregelen)	
plaatsgevonden	om	de	scope	en	integraliteit	van	de	maatregelen	
helder	te	krijgen.	De	nieuwe	scope	is	vastgelegd	in	een	project- 
wijziging	en	vastgesteld	in	het	opdrachtenloket.	Op	basis	van	de	
herijking	is	ook	de	planning	bijgesteld.

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Gemeente	Wijdemeren,	Gemeente	
Hilversum,	Regio	Gooi	en	Vechtstreek,	Waternet/AGV,	gebieds-
aannemer,	ingenieursbureau,	particuliere	grondeigenaren	en	
ondernemers.

Samenhang overige projecten Het	aanbrengen	van	de	faunapassages	valt	onder	een	traject- 
benaderingsproject:	dit	betekent	dat	de	uitvoering	van	de	
faunapassages	is	gekoppeld	aan	onderhoudswerkzaamheden	 
en	het	vervangen	van	2	bruggen	van	de	N201.
Elk	infra-	en	natuurontwikkelingsproject	in	het	gebied,	waaronder	
‘t	Hol,	aanpassingen	Zuwe,	aansluiting	Utrechts	deel	N201.

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
•	 Herijking	van	het	trajectbenaderingsproject	is	vastgesteld.	
•	 De	nieuwe	scope	was	de	basis	voor	een	uitvraag	aan	een	ingenieursbureau	om	het	project	in	bouw-

teamverband	voor	te	bereiden	op	de	uitvoering.	

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
Afronding	van	de	herijking	van	de	scope,	incl.	beeld	van	een	planning,	raming	en	risico’s.	De	nieuwe	scope	is	
vastgesteld.
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Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Planuitwerking	
Realisatie

-

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	2.071.000							 €	2.071.000							

Herzien projectbudget - -

Totaal besteed: t/m	2020 €	19.443																 €	19.443																																

in	2021 €	30.827															 €	30.827															

Totaal €	50.270																														 €	50.270																														

Resterend budget €	2.020.730													 €	2.020.730													

Projectcijfers per fase

4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 Start	planfase;	in	bouwteamverband	bereiden	de	gebiedsaannemer,	het	ingenieursbureau	en	de	provincie	 

het	project	voor	op	de	uitvoering.
•	 Contractdocumenten	gereed,	inclusief	ontwerp.
•	 Mogelijkheden	voor	IFD	bouwen,	duurzaamheid	uitgewerkt	en	opgenomen	in	de	scope.
•	 Start	uitvoeringsfase	gebiedsaannemer,	waaronder	DO/UO.
•	 Planning	uitvoering	is	2023/2024.

Risico’s scope, planning, financiën 
De	wijze	van	aanleg	van	de	faunapassages	wordt	nog	uitgewerkt.	Mogelijkheden	zijn	de	een	bredere	aanleg	 
van	de	brug	en	het	toepassen	van	loopplanken.	Ook	is	het	boren	in	de	tunnelwand	een	optie.	In	de	bouw-
teamsamenwerking	met	de	aannemer,	het	IB	en	de	provincie	zal	dit	uitgewerkt	worden.	Ook	het	eventuele	
conflict	met	K&L	en	de	oplossingen	en	kosten	wordt	dan	inzichtelijk.	De	verwachting	is	dat	rond	half	2022	een	
goed	beeld	is	van	het	ontwerp	en	de	kosten.	Uit	de	herijking	van	het	project	is	gebleken	dat	er	voldoende	
budget	lijkt	te	zijn	om	risico’s	voor	de	faunamaatregelen	af	te	kunnen	dekken.	

Ander	risico	is	vertragingen	in	de	planning	i.v.m.	het	doorlopen	van	planprocedures,	jaarrondonderzoeken,	
verleggen	K&L.	In	de	planfase	zal	duidelijk	worden	of	deze	risico’s	vervallen	op	optreden.



Voortgangsrapportage Oostelijke vechtplassen 202157

4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Project 2.2b   Ecologische verbindingen - Faunapassages

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	1.800.000		

Fase project Planuitwerking	en	realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 12-07-2019	(gele	brug-Ankeveen)	
20-11-2019	(PvA)	

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang Voortgang	wacht	op	indienen	en	vaststellen	van	nieuwe	PvA	
inclusief	nieuwe	planning.	

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Gemeente	Wijdemeren,	Regio	Gooi	en	
Vechtstreek,	Waternet/AGV,	Natuurmonumenten,	particuliere	
grondeigenaren	en	ondernemers.

Samenhang overige projecten Alle	infra-	en/of	natuurontwikkelingsproject	in	het	gebied.

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
• Overleg	gevoerd	met	gemeente	Wijdemeren	over	gepland	onderhoud	en	de	daarbij	te	combineren	

faunapassages.	
•	 Voor	overige	passages	plan	en	planning	opgesteld.	
•	 Opdrachten	voor	beoogde	faunapassages	zijn	verstrekt.
•	 Afspraken	gemaakt	met	‘IPM-gebied	7’	over	opname	van	faunapassages	in	gebiedscontract	van	de	 

provincie	Noord-Holland.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
•	 Voor	alle	voorgestelde	locaties	zijn	specificaties	opgesteld	en	besproken	met	betrokken	partijen.	Op	twee	

locaties	(VII	Oud-Loosdrechtsedijk	en	IX	Nieuw-Loosdrechtsedijk)	is	samen	met	grondeigenaren	ook	een	
Kwalitatieve	verplichting	(overeenkomst)	opgesteld,	waardoor	de	toeloop	naar	de	te	plaatsen	passage	is	
veiliggesteld.	

•	 Er	is	contact	gelegd	met	projectleider	van	de	gemeente	Wijdemeren	met	betrekking	tot	de	reconstructie	 
van	de	Nieuw	Loosdrechtsedijk.	Er	wordt	samen	onderzocht	of	passage	IX	met	de	reconstructie	kan	worden	
meegenomen.	De	passage	ligt	net	buiten	het	gebied,	maar	gekeken	wordt	naar	een	mogelijkheid	om	slechts	
één	maal	de	weg	af	te	sluiten.	

•	 Door	interne	problemen	(bijvoorbeeld	het	verkrijgen	van	de	juiste	codes	om	tijd	te	kunnen	schrijven	door	 
de	afdeling	ingenieursdiensten	van	de	provincie)	zijn	de	beoogde	resultaten	verder	nog	niet	behaald.
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Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Planuitwerking	
Realisatie

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	165.000							 €	1.800.000							

Herzien projectbudget - -

Totaal besteed: t/m	2020 €	98.742																																 €	98.742																																																 Uitgaven	realisatie	Gele	Brug	door	
WM

in	2021 -															 -

Totaal €	98.742																														 €	98.742																

Resterend budget €	66.758														 €	1.701.258

Projectcijfers per fase

4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 We	leggen	vernieuwd	PvA	voor	inclusief	voorstel	tot	nieuwe/te	schrappen	locaties.	Deze	nieuwe	versie	is	

geschreven	naar	aanleiding	van	de	wisseling	van	projectleider	en	het	nieuwe	zicht	op	het	vervolg	in	het	
proces/de	planning.

•	 Ecologisch	adviesbureau	betrekken	voor	meer	exacte	uitwerking	van	faunapassages	op	vastgestelde	locaties.
•	 Overleg	met	gemeente	Wijdemeren	over	gepland	onderhoud	en	daarbij	te	combineren	faunapassages.	

Risico’s scope, planning, financiën 
Als	blijkt	dat	slechts	een	klein	deel	van	de	passages	bij	andere	projecten	meegenomen	kunnen	worden,	vallen	
de	uitvoeringskosten	voor	de	overige	passages	hoger	uit.	De	kosten	zitten	niet	zozeer	in	de	aanleg	van	de	
faunabuizen/-planken	als	wel	in	de	afrastering	en	de	inrichting	van	de	toegangen.	Ook	de	aanwezigheid	van	
kabels	en	leidingen	vormt	een	risico	(dat	we	mogelijk	in	de	verdere	uitwerking	kunnen	omzeilen).	Vooralsnog	
lijkt	het	financieel	goed	mogelijk	om	het	project	binnen	budget	af	te	ronden.	Uitwerking	van	de	passages	en	 
de	planning	van	het	wegbeheer	van	de	gemeente	zorgen	in	de	loop	van	2022	voor	een	beter	beeld.
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4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Project 2.3   Verbeteren waterkwaliteit

Projecttrekker Waternet/AVG

Projectraming volgens UVP €	4.350.000		

Fase project Planuitwerking	en	realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 12-12-2018

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang -	 Scope	voor	Spiegelplas	is	gewijzigd:	het	is	effectiever	om	
polderwater	en	inlaatwater	via	een	fosfaatfilter	te	leiden	 
dan	om	natuurvriendelijke	oevers	aan	te	leggen.

-	 Uitvoering	van	onderdelen	van	het	project	loopt	vertraging	 
op	als	gevolg	van	aanvullend	onderzoek	naar	de	meest	
effectieve	methode	voor	defosfatering.

-	 De	kosten	voor	beperken	fosfaatbelasting	(defosfatering)	zijn	
hoger	dan	in	het	verleden	geraamd.

Betrokken partijen Waternet/AGV,	Gemeente	Wijdemeren,	Gemeente	Hilversum,	
Natuurmonumenten,	diverse	bewonersverenigingen

Samenhang overige projecten Samenhang	met	Zwevend	slib	en	waterplanten	(project	1.7.2),	 
het	legakkerherstel	in	de	Kievitsbuurten	(project	1.8)	en	NNN- 
realisatie	(project	2.1)

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
• Besluit	over	de	meest	geschikte	defosfateringstechniek	voor	de	te	bouwen	installatie	in	Kortenhoef-west.
•	 Omleiden	waterstroom	vanuit	achterland	Hollands	Ankeveense	Plassen	is	eind	2021	in	uitvoering.
•	 Besluit	over	inrichtingsplan	voor	NNN-realisatie	de	Ster	met	daarin	opgenomen	het	polderdoorstroom-

principe	(en	de	locatie	van	de	defosfateringsinstallatie	van	project	1.7.2).	

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
•	 Een	traditionele	defosfateringsinstallatie	blijkt	meest	geschikt	voor	de	te	bouwen	installatie	in	 

Kortenhoef-west.
•	 Het	omleiden	waterstroom	vanuit	achterland	Hollands	Ankeveense	Plassen	is	bijna	afgerond.
•	 De	planuitwerking	voor	NNN-realisatie	de	Ster	met	daarin	opgenomen	het	polderdoorstroomprincipe	 

loopt	nog.

Overige bijzonderheden
Er	worden	meer	maatregelen	uitgevoerd	voor	de	verbetering	van	de	waterkwaliteit	dan	in	het	gebiedsakkoord	
zijn	opgenomen.	Voor	de	KRW-periode	2022-2027	zijn	aanvullende	maatregelen	opgenomen	in	het	stroom-
gebiedbeheerplan;	een	groot	deel	van	deze	maatregelen	draagt	ook	bij	aan	Natura2000-doelstellingen	 
en	zijn	om	die	reden	ook	het	in	N2000-beheerplan	voor	de	Oostelijke	Vechtplassen	opgenomen.
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Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

-

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	4.350.000							 Omdat	de	uitvoering	van	de	KRW-
maatregelen	geheel	bij	het	waterschap	
AGV	ligt	en	per	maatregel	subsidie	
wordt	aangevraagd,	is	afgesproken	om	
de	financiën	van	deze	maatregelen	bij	
AGV	te	laten	i.p.v.	via	de	gezamenlijke	
rekening	bij	het	groenfonds.

Herzien projectbudget - Toegezegd	is	€	420.000	van	water-
schap	AGV	en	€	1.336.930	via	 
beschikkingen	LIFE/POP/PAS- 
subsidies.	Overige	subsidies	ter	
waarde	van	€	1.793.070	zijn	door	de	
provincie	Noord-Holland	toegezegd	
vanuit	het	programma	Natuur.

Totaal besteed: t/m	2020 €	405.743 €	405.743

in	2021 €	302.566				 €	302.566

Totaal €	708.309 €	708.309

Resterend budget €	3.641.691				 €	3.641.691

Projectcijfers per fase

4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 Eind	2022	is	de	planuitwerking	gereed	voor	de	defosfateringsinstallaties	bij	de	Spiegelpolder	en	de	

Kortenhoefse	Plassen.	
•	 Het	onderzoek	naar	het	beperken	van	de	fosfaatbelasting	in	het	Hilversums	Kanaal	is	afgerond	en	er	is	een	

besluit	genomen	over	het	al	dan	niet	realiseren	van	een	defosfateringsinstallatie.	
•	 De	gewijzigde	afvoer	van	polderwater	uit	de	Spiegelpolder	en	het	omleiden	van	de	waterstroom	vanuit	het	

achterland	Hollands	Ankeveense	Plassen	zijn	gerealiseerd.
•	 Er	zijn	afspraken	gemaakt	over	de	realisatie	en	financiering	van	het	onderdeel	herstel	invloed	kwelwater	’t	Hol	

en	Suikerpot	uit	het	Inrichtingsherstelplan	‘t	Hol/Suikerpot.
•	 Het	projectplan	voor	het	instellen	van	het	polderdoorstroomprincipe	Weersloot	is	vastgesteld.
•	 Het	instellen	van	het	polderdoorstroomprincipe	in	de	Ster	is	opgenomen	in	het	inrichtingsplan	voor	de	Ster.
 
Risico’s scope, planning, financiën 
Eind	2027	moeten	KRW-doelen	zijn	gehaald.	Voor	die	tijd	moeten	alle	bijbehorende	KRW-maatregelen	zijn	
uitgevoerd.	Omdat	het	over	het	algemeen	enige	tijd	duurt	voordat	maatregelen	effect	hebben,	moeten	deze	bij	
voorkeur	ruim	voor	2027	zijn	uitgevoerd.		
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4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Project 2.4.1   Nieuw habitat moerasvogels op privaat eigendom

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	600.000		

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) Geen

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang -	 Scope:	Interesse	is	nog	beperkt.	Er	zijn	gegadigden	om	 
maatregelen	te	treffen,	maar	deze	voldoen	niet	altijd	aan	de	
subsidievoorwaarden.	Een	subsidieaanvraag	vergt	een	voor- 
investering.	Onderzocht	wordt	of	en	hoe	het	programmateam	
OVP	vooraf	meer	inzicht	kan	geven	in	de	kansrijkheid	van	een	
eventuele	SKNL-subsidieaanvraag	gezien	het	beoogde	doel	 
van	project	2.4.1.

-	 Planning (afronding in 2024):	haalbaarheid	is	afhankelijk	van	 
de	uitkomsten	van	dit	onderzoek.

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland

Samenhang overige projecten Project	hangt	samen	met	NNN-realisatie	(project	2.1),	verbeteren	
waterkwaliteit	(project	2.3),	maatregelen	voor	moerasvogels	
(project	2.4.3),	ganzenbeheer	(project	2.5.1)	en	ganzenvraat	
(project	2.5.2).

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
Dit	project	beoogt	circa	40	ha	bestaand	bos	(uitgezonderd	kwalificerend	veenbos	(H91D0)	of	een	ander	
kwalificerend	habitattype)	om	te	vormen	tot	waardevol	rietland	waarvan	het	beheer	duurzaam	is	geregeld,	
bijvoorbeeld	door	beheerafspraken	met	particulieren,	vrijwilligers	en	in	combinatie	met	verdienmodellen	
(ondernemers).	Het	budget	van	dit	project	(max.	€	600.000)	is	gelabeld	aan	de	Kwaliteitsimpuls	natuur	en	
landschap	Noord-Holland	(SKNL).	Subsidie	is	mogelijk	voor	twee	onderdelen:
• functieverandering:	compensatie	voor	de	waardedaling	aan	grondeigenaren	als	de	functie	landbouwgrond	

definitief	wordt	omgezet	in	natuurgrond.
• investering:	voor	de	volgende	extra	inrichtingsmaatregelen	(vaak	na	functieverandering)	om	de	gewenste	

natuur	te	kunnen	krijgen:
-	 realiseren	van	natuur	op	voormalig	landbouwgrond
-	 verhogen	van	de	natuurkwaliteit	op	een	bestaand	natuurterrein
-	 omzetten	naar	een	ander	natuurbeheertype	voor	het	natuurterrein,	zoals	aangegeven	in	de	ambitiekaart.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
Interessepeiling	is	gedaan.	Er	hebben	zich	6	particulieren	gemeld	met	interesse	voor	maatregelen	voor	
moerasvogels	op	hun	eigendommen.	Voor	de	percelen	van	de	eigenaren	die	zich	hebben	gemeld,	gaat	het	om	
investeringen	om	de	natuurkwaliteit	op	bestaand	natuurterrein	te	verhogen	of	om	het	omzetten	naar	een	ander	
natuurbeheertype.	Een	deel	van	de	percelen	is	momenteel	geen	bos	maar	water.	Een	ander	deel	is	weliswaar	
bos,	maar	met	een	kwalificerend	veenbos	(H91D0)	of	een	ander	kwalificerend	habitattype.	
 
Om	alsnog	het	doel	te	behalen	(40	ha	bos	omvormen),	zal	komend	jaar	een	aanvullende	interessepeiling	worden	
gedaan.	Ondersteuning	vanuit	het	provinciale	Regiebureau	is	nodig	om	inzicht	te	geven	in	de	kansrijkheid	van	
een	eventuele	SKNL-subsidieaanvraag.	Met	particulieren	die	voldoen	aan	de	eisen,	wordt	contact	opgenomen	
om	afspraken	te	maken	over	een	subsidieaanvraag	en	over	het	beheer	na	inrichting.
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Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning -

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	25.000							 €	600.000							

Herzien projectbudget €	600.000

Totaal besteed: t/m	2020 €	24.909																 €2	4.909																

in	2021                -

Totaal                 -

Resterend budget €	91														 €	575.091

Projectcijfers per fase

4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
Aanvullende	interessepeiling.	

Risico’s scope, planning, financiën 
Voornaamste	risico	is	het	ontbreken	van	interesse	van	de	doelgroep	onder	de	voorwaarden	van	de	regeling.	
Beheermaatregel	is	het	maken	van	afspraken	met	geïnteresseerde	particulieren	die	bereid	zijn	bestaand	bos	
(uitgezonderd	kwalificerend	veenbos	(H91D0)	of	een	ander	kwalificerend	habitattype)	om	te	vormen	tot	
waardevol	rietland	en	dat	duurzaam	te	beheren.
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4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Project 2.4.3a   Planuitwerking natuurmaatregelen voor moerasvogels

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	5.500.000	(na	herschikking,	oorspronkelijk	€	5,6	mio.	in	 
raming	baggeren)		

Fase project Planuitwerking

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 04-10-2021

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang -	 Planning:	paar	maanden	vertraging	in	de	selectie	van	 
deelgebieden	voor	de	periode	2022-2024.	

-	 Financiën:	er	is	een	taakstellend	budget	afgesproken.	Tijdens	
de	planuitwerking	wordt	bezien	hoe	dat	budget	het	best	
besteed	kan	worden.

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Gemeente	Wijdemeren,	 
Natuurmonumenten,	Waternet/AGV.

Samenhang overige projecten Project	hangt	samen	met	Baggeropgave	(project	1.7),	NNN- 
realisatie	(project	2.1),	verbeteren	waterkwaliteit	(project	2.3),	
nieuw	habitat	voor	moerasvogels	op	privaat	eigendom	(project	
2.4.1),	verlanding	(project	2.4.4),	ganzenbeheer	(project	2.5.1),	
ganzenvraat	(project	2.5.2)	en	het	bestrijden	van	exoten	 
(project	2.6).

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
Uitwerking	van	kansrijke	maatregelen	gereed,	start	vergunningverlening	kansrijke	maatregelen,	 
nieuwe	aanvraag	LIFE	subsidie	verkend/ingediend.	

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
Uitwerking	van	kansrijke	maatregelen	is	gereed	en	er	is	een	start	gemaakt	met	de	planuitwerking.	 
De	aanvraag	voor	LIFE	subsidie	is	verkend	en	uitgesteld.
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Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Planuitwerking -

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	422.500							 €	726.840	 
(initiatief,	verkenning	én	 

planuitwerking)

€	214.000	 
(aanschaf	Nieuwe	Polderplas)

€	31.000	 
(onderzoek	Nieuwe	Polderplas)

€	4.530.000	 
(realisatie)       

Herzien projectbudget - €	5.255.000 
	(na	aftrek	kosten	Nieuwe	 

Polderplas)

Totaal besteed: t/m	2020 - €	216.917

in	2021 - €	85.551

Totaal - €	302.468

Resterend budget €	422.500													 €	4.952.532

Projectcijfers per fase

4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
Aanvullend	onderzoek,	inrichtings-	en	beheerplan,	contractdossier,	vergunningaanvragen	maatregelen	in	de	
periode	2022-2024.	

Risico’s scope, planning, financiën 

Intensiever	beheer	nodig
• Oorzaken:	het	resultaat	van	maatregelen	is	sterk	afhankelijk	van	de	ontwikkeling	van	de	vegetatie	na	

uitvoering	van	de	maatregelen.	En	is	waarschijnlijk	intensiever	beheer	noodzakelijk.
• Gevolg:	toename	beheerkosten
• Beheermaatregel:	kosten	van	de	eerste	jaren	als	nabeheer	opnemen	in	de	inrichtingskosten	en	in	het	 

bestek	met	de	aannemer.	Daarna	extra	beheer	regelen	via	de	volgende	N2000-beheerplanperiode.

Strengere	eisen	aan	de	toepassing	van	gebiedseigen	materialen
•	 Oorzaken:	Waternet	stelt	strenge	eisen	aan	de	kwaliteit	van	toe	te	passen	gebiedseigen	materialen	en	

structuur.	
•	 Gevolg:	toename	kosten	door	de	beperkte	hergebruiksmogelijkheden	van	vrijkomende	materialen	en	de	

noodzaak	van	de	leverantie	van	(gebiedsvreemde)	materialen.
•	 Beheermaatregel:	nader	onderzoek	naar	de	gevolgen	van	toepassing	van	gebiedseigen	materialen	op	de	

waterkwaliteit.

Marktwerking
•	 Oorzaken:	er	worden	op	dit	moment	veel	projecten	in	de	markt	gezet,	er	is	minder	concurrentie,	 

grondstoffen	worden	duurder,	oorspronkelijke	ramingen	hebben	prijspeil	2021
•	 Gevolg:	toename	kosten	maatregelen
•	 Beheermaatregel:	nieuwe	SSK-raming,	taakstellend	budget	afspreken.
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4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP Niet	geraamd

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 12-7-2019	en	11-09-2019

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang Door	het	wijzigen	van	de	uitgangspunten	is	de	scope	onduidelijk	
geworden.	Op	deze	plek	heeft	de	moerasnatuur	namelijk	relatief	
weinig	meerwaarde	voor	moerasvogels.	Daarnaast	is	er	twijfel	 
of	bagger	uit	de	plassen	ook	ter	plaatse	kan	worden	toegepast.	
Waternet/AGV	ontwikkelt	hier	nu	gebiedsgericht	beleid	op.	 
De	planning	is	vertraagd	in	afwachting	van	besluitvorming	
baggeropgave.	

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Waternet/AGV/Gemeente	Amsterdam,	
Gemeente	Wijdemeren.

Samenhang overige projecten Samenhang	met	baggeropgave	(project	1.7.1),	maatregelen	voor	
moerasvogels	op	privaat	eigendom	(project	2.4),	recreatieve	
routes	(project	1.1)	en	het	realiseren	va	het	icoon	van	Loosdrecht	
(project	1.6).

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
Besluitvorming	stuurgroep	over	mogelijke	doorstart	en	vervolg	op	verkenning	van	de	ontwikkelmogelijkheden	
van	de	Nieuwe	Polderplas.	Waternet	werkt	aan	de	ontwikkeling	van	gebiedsgericht	beleid	voor	de	toepassings-
mogelijkheden	van	bagger	voor	onder	andere	in	de	Nieuwe	Polderplas.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
Er	is	in	2021	(nog)	geen	vervolg	gegeven	aan	de	verkenning	die	in	2020	is	uitgevoerd,	in	afwachting	van	het	
gebiedsgericht	beleid	en	de	toepassingsmogelijkheden	van	bagger.	Bewoners	en	betrokken	partijen	zijn	in	het	
najaar	van	2021	geïnformeerd	over	de	status	van	het	project.

Project 2.4.3b Realiseren natuurwerk Nederland (NNN) -  
 Nieuwe Polderplas
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Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Initiatief -

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	62.000							 €	62.000 Project	staat	niet	opgenomen	in	het	
UVP;	financiering	komt	voor	50-50%	
vanuit	project	bagger	(1.7.1)	en	 
Verkenning	maatregelen	moeras- 
vogels	(2.4.3).

Herzien projectbudget - -

Totaal besteed: t/m	2020 €	23.800 €23.800 Excl.	aanschafkosten	van	€	648.000

in	2021 - -

Totaal €	23.800 €	23.800

Resterend budget €	38.200 €	38.200

Projectcijfers per fase

4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
Afronding	van	de	initiatieffase	met	oplevering	van	de	resultaten	van	de	quick-scan.	Besluit	door	stuurgroep	 
over	mogelijke	doorstart	en	vervolg	van	de	verkenning.	
 
Risico’s scope, planning, financiën 
Verwachte	resultaten	2022	zijn	afhankelijk	van	het	gebiedsgerichte	beleid	Waternet.	Voortgang	op	dit	project	
vergt	duidelijkheid	over	de	toepasbaarheid	van	baggerslib	in	de	Nieuwe	Polderplas.		
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4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Project 2.5.1   Plan van aanpak populatiebeheer ganzen

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	1.000.000	(€	100.000/jaar)		

Fase project Planuitwerking	en	realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 26-02-2020

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Waternet/AGV/Gemeente	Amsterdam,	
Natuurmonumenten,	Wildbeheereenheid	Gooi	en	Vechtstreek,	
Omgevingsdienst	Noord-Holland-Noord,	Faunabeheereenheid,	
Plassenschap	Loosdrecht	e.o.

Samenhang overige projecten Samenhang	met	project	Ganzenvraat	(project	2.5.2)	en	 
Maatregelen	voor	moerasvogels	(project	2.4.3).

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Ganzenbeheer
De	gecoördineerde	intensivering	van	het	ganzenbeheer	en	bijbehorende	maatregelen	door	de	WBE	Gooi	 
en	Vechtstreek	wordt	voortgezet,	met	naar	verwachting	een	verdere	afname	van	het	aantal	ganzen.	 
De	ganzenwerkgroep	OVP	levert	inhoudelijke	input	aan	de	Faunabeheereenheid	voor	de	afronding	van	het	
Ganzenbeheerplan	(2021-2027)	en	het	N2000	beheerplan.

Ganzenvraat
De	bestaande	rasters	krijgen	een	optimaliseringsslag.	Er	is	een	nieuw	uitvoeringsprogramma	voorzien	en	
goedgekeurd	voor	de	komende	periode.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 

Ganzenbeheer
•	 In	2021	zette	de	Wildbeheereenheid	(WBE)	extra	in	op	gecoördineerde	en	geïntensiveerde	uitvoering	van	

ganzenbeheer	in	de	Loosdrechtse	plassen	en	op	de	gronden	binnen	en	net	buiten	het	Natura	2000-gebieden.	
Er	is	een	koelcel	aangeschaft.	Coronamaatregelen	en	de	vogelgriep	vormden	een	belemmering	in	de	
uitvoering.	De	Rapportage	gecoördineerde	aanpak	ganzenbestrijding	in	de	Oostelijke	Vechtplassen	2021	
(door	WBE)	is	opgeleverd.	Afstemming	over	de	uitvoering	vond	plaats	in	de	ganzenwerkgroep	OVP.	Vanaf	
2022	wordt	genoemde	constructie	met	de	WBE	niet	meer	toegepast	en	zetten	we	in	op	de	gecoördineerde	
aanpak	vanuit	de	Faunabeheereenheid	(FBE).

•	 In	2021	is	het	Faunabeheerplan	Ganzen	Noord-Holland	2021-2024	(door	FBE)	vastgesteld	waarvoor	de	
ganzenwerkgroep	OVP	input	geleverd	heeft.	De	FBE	heeft	vervolgens	voor	de	regio	Gooi	en	Vecht	een	
uitvoeringsplan	opgesteld	voor	een	gecoördineerde	aanpak	van	ganzen.	

•	 Uit	de	jaarlijkse	vogeltellingen	blijkt	een	dalende	trend	in	het	aantal	grauwe	ganzen	in	de	Oostelijke	
Vechtplassen:	2019:	4.801,	2020:	4.439,	2021:	4.085.	In	de	provincie	als	geheel	was	in	diezelfde	periode	 
juist	sprake	van	een	lichte	stijging.

•	 De	ganzenwerkgroep	OVP	leverde	input	voor	het	Natura2000	beheerplan	over	de	vast	te	leggen	werk-
zaamheden	voor	het	beheer	van	de	ganzenpopulatie	waardoor	bij	inwerkingtreding	van	het	plan	de	
noodzakelijke	acties	vergunning-vrij	kunnen	worden	uitgevoerd.	De	opgestelde	passende	beoordeling	 
geeft	de	spelregels/randvoorwaarden	aan	waarbinnen	de	werkzaamheden	uitgevoerd	moeten	worden.	
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Ganzenvraat
•	 Voor	het	monitoren	van	de	effectiviteit	van	de	geplaatste	8	tot	10	km	aan	rasters	heeft	de	stuurgroep	

besloten	middelen	beschikbaar	te	stellen.	Zo	kunnen	we	met	een	drone	nut	en	noodzaak	van	ganzenrasters	
op	de	lange	termijn	bepalen.	In	het	project	Maatregelen	voor	moerasvogels	is	het	plaatsen	van	nog	eens	15	
km	aan	rasters	opgenomen.

•	 De	aannemer	heeft	noodzakelijk	onderhoud	uitgevoerd	aan	de	eerder	geplaatste	rasters.	Het	3-jarig	
onderhoudscontract	(einde	2021)	wordt	voor	nog	eens	drie	jaar	verlengd.

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning
Planuitwerking

-

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	284.500							 €	100.000 €	7.000	verschoven	naar	project	2.5.2	
Noodmaatregel	Ganzenvraat	

Herzien projectbudget €	993.000

Totaal besteed: t/m	2020 €	162.489																 €	162.489																

in	2021 €54.864															 €	54.864															

Totaal €	217.353															 €	217.353															

Resterend budget €67.147															 €775.648

Projectcijfers per fase

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

Ganzenbeheer
•	 Uitvoering	van	de	gecoördineerde	aanpak	en	opleveren	jaarlijkse	twee	evaluaties	FBE.
•	 Uitvoering	van	nulmeting	middels	broedpaartelling	in	maart/april.

Ganzenvraat
•	 Monitoring:	uitvoeren	van	drone-inventarisatie	van	rietkragen	rond	mei	2022	met	rapportage	over	

effectiviteit	rasters	en	voorstel	voor	vervolgaanpak.	Nieuw	onderhoudscontract	voor	het	noodzakelijk	
onderhoud	aan	de	geplaatste	rasters.

Risico’s scope, planning, financiën 
•	 Een	uitbraak	van	vogelgriep	belemmert	de	werkzaamheden	in	het	gebied	en	coronabeperkingen	bemoeilijken	

de	uitvoering	van	ganzenbeheer	en	rasteroptimalisatie.	Met	name	de	1,5-meterregel	heeft	impact:	een	
effectieve	aanpak	van	de	ganzenpopulatie	is	dan	niet	mogelijk	met	natuurschade	als	gevolg	(waterkwaliteit	 
en	rietkragen).	Beheermaatregel:	geen.

•	 Vaststelling	van	het	Natura2000	Beheerplan	voor	de	Oostelijke	Vechtplassen	is	nodig	voor	het	verruimen	 
van	de	maatregelen	die	genomen	kunnen	worden	in	het	ganzenbeheer.	Beheermaatregel:	bij	vertraagde	
vaststelling	kan	een	reguliere	vergunning	aangevraagd	worden	(met	minder	beheermogelijkheden).	 
Vanwege	de	lange	proceduretijd	moet	deze	tijdig	worden	aangevraagd.
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Project 2.5.3   Bestrijding exoten

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	1.000.000	(waarvan	50%	cofinanciering)		

Fase project Planuitwerking	en	realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 15-12-2021

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang Door	personeelswisseling	en	een	afgeketste	aanbesteding	heeft	
het	opstellen	van	het	beheerplan	Aanpak	cabomba	vertraging	
opgelopen.

Betrokken partijen Provincie	Noord-Holland,	Gemeente	Wijdemeren,	Natuur- 
monumenten,	Vereniging	samen	cabomba	aanpakken	(VSCA),	
Waternet/AGV,	Watersportverbond,	Hiswa-Recron,	Plassenschap	
Loosdrecht	e.o.

Samenhang overige projecten Project	hangt	samen	met	baggeropgave	(project	1.7),	NNN- 
realisatie	(project	2.1),	maatregelen	voor	moerasvogels	(2.4.3)	 
en	mesotrofe	verlanding	(project	2.4.4).	

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021

Cabomba
De driejarige functiegerichte aanpak van cabomba in de Oostelijke Vechtplassen loopt dit jaar af.  
Het kernteam stelt een evaluatierapport op over de bereikte resultaten en geeft advies over een vervolg.  
Er worden losse pilots ingezet om verdere verspreiding tegen te gaan. Ook wordt verkend hoe een  
structurele aanpak kan worden ingericht (inzet, investeringen middelen en calamiteitenfonds).  

Kreeften
Door het participeren in het kreeftenonderzoeksproject Molenpolder weten we eind 2021 meer over het  
gedrag van de kreeften en hebben we beter inzicht welke vangtuigen geschikt zijn in ruimte en tijd.
In 2021 kan vanuit het kernteam (onder regie van de gemeente) een vervolg gegeven worden aan het 
kreeftenfestival.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
•	 Evaluatierapport	aanpak	exoten	OVP	2018-2020	is	opgesteld	en	gedeeld	met	regie-	en	stuurgroep	in	 

mei/juni	2021.
•	 Met	subsidie	vanuit	de	oude	PAS-regeling	van	€	90.000	is	een	herverdeling	van	de	budgetten	voor	het	

bestrijden	van	cabomba	en	kreeften	doorgevoerd.	In	de	stuurgroep	van	december	2021	is	een	realistisch	
budget	voor	de	opgaven	in	de	resterende	maanden	vastgesteld.

Cabomba
•	 Opdracht	voor	het	opstellen	van	het	beheerplan	aanpak	cabomba	is	aanbesteed,	geformuleerd	en	wordt	

begin	2022	getekend.	
•	 De	evaluatie	van	de	functiegerichte	aanpak	is	uitgevoerd.	Deze	evaluatie	vormt	de	basis	voor	het	nieuwe	

beheerplan.
•	 De	pilot	in	’t	Hol	is	gestart	waarbij	we	’t	Hol	met	rasters	hebben	afgesloten	van	het	Moleneind.	Deze	rasters	

moeten	cabomba	tegenhouden	terwijl	de	vissen	er	onderdoor	kunnen	zwemmen.		
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•	 Ten	noorden	van	het	Hilversums	Kanaal	is	de	aanwezigheid	van	cabomba	en	ongelijkbladig	vederkruid	
geïnventariseerd.

•	 Over	het	tegengaan	van	het	verspreiden	van	cabomba	is	breed	gecommuniceerd	in	het	gebied	
(bewonersbrief).	Op	strategische	plekken	in	het	gebied	(havenkantoor	porseleinhaven,	diverse	sluizen)	 
zijn	folders	en	stickers	met	instructies	en	achtergrondinfo	afgeleverd	om	toeristen	te	informeren	en	hun	
medewerking	te	vragen.	

•	 Monitoringsrapport	2021	is	opgeleverd.

Kreeften
Het	habitat	onderzoek	in	de	Molenpolder	naar	natuurherstel	door	het	beheersen	van	de	kreeftenpopulatie	loopt	
nog.	De	tussentijdse	resultaten	zijn	teruggekoppeld.	Het	onderzoek	is	uitgebreid	met	een	Environmental	DNA	
(eDNA)	component.	Dit	is	een	nieuwe	methode	waarbij	de	aanwezigheid	van	soorten	in	water	kan	worden	
aangetoond	zonder	dat	de	soort	zelf	gevangen	hoeft	te	worden.

4.	Status	projecten	|	Pijler	2

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Planuitwerking
Realisatie

-

Budget Cabomba goedgekeurd 
PvA SG / volgens UVP

€	332.000							 €	250.000 50%	van	€	500.000,	
excl.	cofinanciering

Budget Kreeft goedgekeurd  
PvA SG / volgens UVP

€	168.000							 €	250.000 50%	van	€	500.000,	
excl.	cofinanciering

Herzien projectbudget Cabomba €	332.000	 Na	herverdeling	SG-besluit	 
december	2021Herzien projectbudget Kreeften €	168.000	

Totaal besteed: t/m	2020                                 

Cabomba €	246.717														 €	246.717

Kreeften €	79.450 €	79.450

t/m	2021                                 

Cabomba €	16.977												 €	16.977

Kreeften €	15.000											 €		15.000		

Totaal                                 

Cabomba €	263.694														 €	263.694

Kreeften €	94.450 €		94.450

Resterend budget

Cabomba €	68.306													 €	68.306

Kreeften €	73.550 €	73.550

Totaal exoten €	141.856 €	141.856 Excl.	verplichtingen
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Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022

Cabomba
•	 Een	gedragen	en	ondertekend	beheerplan	Aanpak	cabomba	met	bijbehorende	financiële	dekking	 

waarmee	start	van	de	uitvoering	kan	worden	opgepakt.
•	 Nieuwe	haarden	in	beeld	en	in	de	kiem	gesmoord.
•	 Resultaten	van	de	pilot	’t	Hol	bekend.
•	 Jaarlijkse	monitoring	uitgevoerd.

Kreeften
•	 Verdere	resultaten	van	het	onderzoek	in	de	Molenpolder	gedeeld.
•	 Georganiseerde	eenmalige	activiteit	omtrent	het	vermarkten	van	gevangen	rivierkreeft.

Risico’s scope, planning, financiën 

Cabomba
•	 Er	komen	onvoldoende	middelen	beschikbaar	voor	structurele	aanpak	en	inzet	van	gebiedseigen	materieel	 

bij	de	realisatie	van	het	beheerplan.	De	aanpak	van	de	cabomba	vraagt	om	oneindig	doorlopend	beheer	in	 
de	functiegerichte	aanpak	waar	structureel	budget	en	inzet	voor	gevonden	moet	worden.	Lukt	dit	niet	dan	 
zal	de	recreatiesector	grote	hinder	ondervinden.	Beheersmaatregel:	zoektocht	naar	financiële	middelen	
intensiveren	en	druk	uitoefenen	op	partners	en	financierende	instanties	(incl.	het	Rijk)	om	bij	te	dragen.

•	 Er	dient	actief	ingezet	te	worden	om	nieuwe	haarden	op	de	grens	en	net	buiten	het	gebied	aan	te	pakken	om	
verdere	verspreiding	te	voorkomen.	De	laatste	monitoringsgegevens	laten	zien	dat	cabomba	zich	inmiddels	
aan	het	verspreiden	is	tot	boven	het	Hilversums	kanaal.	Niet	snel	aanpakken	van	nieuwe	haarden	vraagt	op	
den	duur	voor	een	grotere	inzet	(en	dus	meer	financiën)	voor	een	effectieve	aanpak.	Beheersmaatregel:	
monitoren	en	waar	mogelijk	proactief	ingrijpen.

Kreeften
Het	lopende	onderzoek	in	de	Molenpolder	zal	waarschijnlijk	meer	informatie	opleveren	om	te	komen	tot	een	
gedegen	aanpak	van	de	kreeften	in	de	Oostelijke	Vechtplassen.	Om	op	termijn	de	aanpak	uit	te	kunnen	voeren	is	
geen	budget	beschikbaar.	Net	als	bij	cabomba	is	het	beheer	continu	en	waarschijnlijk	oneindig.	Kreeften	richten	
grote	schade	aan	de	natuurwaarden	in	het	gebied	en	heeft	als	gevolg	dat	Natura	2000	doelen	niet	gehaald	
zullen	worden.	Er	zal	dus	structureel	beheerbudget	gevonden	moeten	worden.
 

4.	Status	projecten	|	Pijler	2
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Project 3.1   Gebiedsloods

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	320.000	

Fase project Realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 18-07-2018

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang Het	transitieteam	heeft	geconstateerd	dat	voor	het	realiseren	van	
de	transformatie	van	de	recreatiesector	het	noodzakelijk	is	de	
scope	van	de	aanpak	te	verbreden.	De	scope,	die	was	gericht	op	
de	ondernemers	in	het	gebied,	is	uitgebreid	naar	het	gerichter	
aantrekken	van	externe	investeerders	en	concepten	die	zich	
elders	bewezen	hebben.	De	stuurgroep	heeft	medio	2021	
ingestemd	met	de	verbrede	scope.

De	gebiedsloods/projectleider	transitie	is	continu	beschikbaar	
voor	ondersteuning	bij	en	stimuleren	van	gewenste	initiatieven.		
De	inzet	daarbij	is	conform	planning.	Wel	is	duidelijk	geworden	
dat	meer	kan	worden	bereikt	met	de	inzet	wanneer	er	meer	
juridische	kaders	zouden	zijn	(duidelijkheid	voor	investeerders)	en	
meer	financiën	en	capaciteit	voor	het	verbeteren	van	de	beeld-
kwaliteit.	Ook	is	sprake	van	beperkingen	vanuit	regels	(NNN-	en	
N2000	regimes).	Dit,	samen	met	de	verbrede	scope,	is	aanleiding	
om	de	gebiedsloods	langer	in	te	zetten	dan	de	geplande	4	jaar,	
met	ook	nieuwe	taken.

Het	uurtarief	van	de	gebiedsloods	is	hoger	dan	geraamd.	 
De	oorspronkelijk	geraamde	financiën	zijn	daardoor	niet	toe- 
reikend	zijn	om	de	gebiedsloods	voor	de	volle	4	jaar	in	te	zetten.	 
De	stuurgroep	heeft	besloten	aanvullende	middelen	te	zoeken	
voor	de	inzet	van	de	gebiedsloods,	ook	na	deze	4	jaar.

Betrokken partijen Transitieteam,	Gemeente	Wijdemeren,	Gemeente	Stichtse	Vecht,	
Provincie	Noord-Holland,	Provincie	Utrecht,	recreatiesector,	
Hiswa-Recron,	Waternet/AGV,	Natuurmonumenten,	Plassenschap	
Loosdrecht	e.o.

Samenhang overige projecten De	inzet	van	de	gebiedsloods	is	erop	gericht	de	recreatiesector	 
in	brede	zin	te	steunen	in	de	ontwikkeling	van	de	transformatie.	 
De	inzet	loopt	via	het	Transitieteam	(project	3.2).	De	inzet	van	de	
gebiedsloods	heeft	relatie	met	het	traject	Recreatie	2030	dat	
voortvloeit	uit	project	Integreren	recreatie	en	natuur	(project	3.3).	
Ook	brengt	de	gebiedsloods	de	belangen	van	recreatie	en	
toerisme	in	bij	projecten	als	de	vaarverbindingen	(project	1.2	 
en	1.3),	Nieuwe	Polderplas	(project	2.1),	Maatregelen	voor	
moerasvogels	(project	2.4),	Icoon	van	Loosdrecht	(project	1.6).	
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Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
• Duurzaamheids- en opvolgingswebinar/seminar georganiseerd.
• Kansenkaart kwaliteitsimpuls Wijde Blik afgemaakt, in samenwerking met Natuurmonumenten, ondernemers 

en een vogelexpert.
• Follow-up knelpuntenkaart huidige recreatieve voorzieningen is ingericht.
• project ‘Aanpak recreatie 2030’ is afgerond.
• Gespreksronde verblijfsrecreatie en horeca: o.a. inzicht in opvolgingsissues en/of innovatiewensen afgerond.
• Monitoringstool transformatie is afgerond.
• Lopende projecten integratie natuur en recreatie verder gebracht (nu via verkenning).
• Aantal actiepunten uit het uitvoeringsprogramma verder gebracht (knelpunten wegnemen).  

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
• Vanwege coronamaatregelen zijn er geen duurzaamheids- en opvolgingswebinars/seminars georganiseerd.  

Het blijkt dat ondernemers voorkeur geven aan fysieke bijeenkomsten.
• De kansenkaart kwaliteitsimpuls Wijde Blik is gereed.
• Er is een werkgroep in het leven geroepen die de follow-up van de knelpuntenkaart verder brengt.
• Het gezamenlijke toekomstbeeld dat onderdeel is van de ‘Aanpak recreatie 2030’ is gereed.
• De gespreksronde verblijfsrecreatie en horeca is niet uitgevoerd. Vanwege coronamaatregelen konden de 

bedrijfsbezoeken niet worden uitgevoerd.
• De monitoringstool voor de transformatie is gereed.
• Er is een bijdrage geleverd aan diverse projecten gericht op de integratie van natuur en recreatie.
• Wat betreft de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma zijn knelpunten in beeld gebracht. Ook is het 

visiedocument ‘Op weg naar een volwaardige vakantiebestemming’ door de stuurgroep vastgesteld,  
waarna besloten is de scope van de transitie-aanpak te verbreden en de gebiedsloods/projectleider transitie 
aanvullende taken te geven. Tenslotte heeft de stuurgroep besloten de gebiedsloods/projectleider transitie 
langer in te willen zetten en hiervoor middelen te zoeken.

4.	Status	projecten	|	Pijler	3

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Realisatie -

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	320.000							 €	320.000

Herzien projectbudget -	 €	320.000

Totaal besteed: t/m	2020 €	230.988																 €	230.988

in	2021 €	87.351															 €	87.351

Totaal €	318.339																	 €	318.339

Resterend budget €	1.661													 €	1.661

Projectcijfers per fase
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Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 Opstellen	van	een	ontwikkel/toetsingskader	voor	de	gemeente	Wijdemeren	en	voor	de	gemeente	Stichtse	

Vecht	dat	helderheid	biedt	aan	potentiele	investeerders	over	de	mogelijkheden	en	wat	waar	wel	en	niet	kan.
•	 Individuele	support	bij	ca.	15	initiatieven	(bv	ecolodges,	iconisch	eiland,	watersportinitiatieven	en	andere	

initiatieven	waarmee	het	recreatief	aanbod	wordt	verbreed.)	Ondernemers	die	daar	behoefte	aan	hebben,	
worden	ondersteund	bij	het	realiseren	van	hun	plannen.

•	 Uitvoeren	van	een	‘inventarisatie	perspectief	verblijfsrecreatiebedrijven’	waarbij	wensen	van	ondernemers	 
in	het	gebied	worden	opgehaald	en	de	manier	zij	wensen	willen	realiseren.		

•	 Het	inventariseren	van	investeerders	die	geïnteresseerd	zijn	in	het	Oostelijke	Vechtplassengebied.
•	 Verkenning	buitenplaatsen:	inventariseren	van	de	kansen	die	buitenplaatsen	bieden	om	het	toeristisch	

product	te	versterken.
•	 Het	organiseren	en	trekken	van	gezamenlijke	conceptontwikkeling	van	twee	of	drie	boekbare	arrangementen.
•	 Een	kader	voor	het	mogelijk	maken	van	ecolodges	in	bepaalde	delen	van	het	Oostelijke	Vechtplassengebied.

Risico’s scope, planning, financiën 
•	 Er	is	geen	uitvoeringsbudget	voor	recreatie	en	toerisme.	Dit	remt	innovatie,	kwaliteitsverbetering	van	de	

openbare	ruimte	en	veelbelovende	initiatieven	die	het	recreatief	aanbod		en	het	recreatief	seizoen	
verbreden.

•	 Een	kader	voor	ontwikkeling	en	integrale	visie	op	recreatie	en	toerisme	ontbreekt.	Dit	remt	de	transitie.	 
In	2022	wordt	gewerkt	aan	een	dergelijk	kader.	Het	is	van	belang	alle	aspecten	te	borgen	van	het	‘ecosysteem’	
om	een	vitale	sector	mogelijk	te	maken	en	om	daarbinnen	passende	ondernemers	te	betrekken.	Dit	in	plaats	
van	het	realiseren	van	losse	doelen.	Risico	is	dat	de	uitkomsten	onvoldoende	geborgd	worden	in	toetsings-
kaders	van	de	bevoegde	gezagen.

•	 In	het	gebied	gelden	regimes	en	regelgeving	die	beperkingen	aan	ontwikkelingen	kunnen	opleggen.
•	 Bij	de	integratie	van	natuur	en	recreatie	is	sprake	van	koudwatervrees.	Er	zijn	best practices	nodig	om	te	laten	

zien	dat	het	kan.	Daar	moet	ruimte	voor	gevonden	worden.	Verblijfsrecreatie	in	de	natuur	ter	verbetering	van	
de	omliggende	natuurwaarden	zou	hieraan	bij	kunnen	dragen.
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Project 3.2a   Transitieteam recreatie en toerisme

Projecttrekker Provincie	Noord-Holland

Projectraming volgens UVP €	320.000	

Fase project Realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 18-07-2018

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang De	transformatie	van	de	recreatiesector	komt	maar	langzaam	 
op	gang.	Daarom	is	op	advies	van	het	transitieteam	de	scope	
verbreed.	In	plaats	van	ons	enkel	te	richten	op	de	ondernemers	in	
het	gebied,	is	de	scope	uitgebreid	naar	het	gerichter	aantrekken	
van	externe	investeerders	en	concepten	die	zich	elders	bewezen	
hebben.	Ook	is	de	realisatie	van	de	benodigde	ontwikkel/toet-
singskaders	onderdeel	geworden	van	de	transitie.	Dit	naast	het	
verbeteren	van	de	beeldkwaliteit.

De	uitvoering	wordt	bemoeilijkt	doordat	het	transitieteam	geen	
uitvoeringsbudget	(meer)	heeft	voor	het	ondersteunen,	verder	
brengen	of	uitvoeren	van	acties	die	de	transformatie	tot	stand	
kunnen	brengen.		De	realiteit	is	dat	het	op	dit	moment	veelal	 
blijft	bij	plannen	en	wensen	en	er	veel	tijd,	energie	en	creativiteit	
gaat	zitten	in	het	vinden	van	middelen.

Betrokken partijen Transitieteam,	Gemeente	Wijdemeren,	Gemeente	Stichtse	Vecht,	
Provincie	Noord-Holland,	Provincie	Utrecht,	Waternet/AGV,	
Natuurmonumenten,	recreatieondernemers/Hiswa-Recron,	 
Regio	Gooi	en	Vechtstreek,	Plassenschap	Loosdrecht	e.o.

Samenhang overige projecten Het	transitieteam	heeft	een	belangrijke	rol	bij	de	‘Aanpak	 
Recreatie	2030’	(onderdeel	project	3.3	Integreren	recreatie	en	
natuur).	De	projecten	die	zijn	gericht	op	het	versterken	van	het	
vrijetijdslandschap	zijn	belangrijk	voor	de	transitie	van	de	recrea-
tiesector.	Het	gaat	dan	om	de	projecten:	recreatieve	verbindingen	
(project	1.1),	alternatieven	waterrecreatie	(project	1.3,	voorheen	
vaarverbinding	LPHK),	vergroten	aanbod	waterrecreatie	 
’s-Graveland/Kortenhoef	(project	1.2,	voorheen	vaarverbinding	
’s-Gravelandsevaart),	Icoon	van	Loosdrecht	(project	1.6),	de	
baggeropgave	(project	1.7.1),	herstel	legakkerlandschap	Kievits-
buurten	(project	1.8)	en	Nieuwe	Polderplas	(project	2.4.3).	 
Ook	de	projecten	ontsluiting	en	toegankelijkheid	(project	1.4)	 
en	Van	dorpslint	naar	recreatieboulevard	(project	1.5)	zijn	van	
belang,	omdat	goede	bereikbaarheid,	ontsluiting	en	aantrekkelijk-
heid	van	het	gebied	relevant	zijn	om	de	gewenste	transitie	te	
realiseren.

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
• De visie op de scope en taken van het transitieteam is vastgesteld en er is gestart met het uitwerken en 

uitvoeren van acties om er uitvoering aan te geven.
• Het project Aanpak recreatie 2030 is afgerond, waarbij een concrete uitvoeringsagenda is opgeleverd.
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• Een PvA voor opname van De Gouden Greep in het uitvoeringsprogramma is vastgesteld. Uitvoeringsscenario’s 
zijn uitgewerkt zodat benodigde (ruimtelijke en wettelijke) procedures kunnen worden doorlopen. Benodigde 
middelen zijn bijeengebracht/beschikbaar.

• De pilot ecolodges is afgerond.
• Organiseren van een seminar Toekomststrategie voor ondernemers om bestaande en stoppende ondernemers 

te helpen aan te sluiten bij sterke merken in de vakantiemarkt. Dit gebeurt in samenwerking met professionals 
in de recreatieve makelaardij en specialisten in de herontwikkeling van vakantiebedrijven. Daarnaast gaan we 
op zoek naar bedrijven die hun formule willen veranderen en open staan voor effectieve constructies.

• Organiseren van inspiratiebijeenkomsten (kennis en data) voor lokale ondernemers op het gebied van onder 
meer toekomststrategie, toeristische marketing en webbased verhuur.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
• De visie op de scope en taken van het transitieteam is uitgewerkt en vastgesteld door de stuurgroep. De scope 

is uitgebreid: we richten ons nu ook op het aantrekken van externe investeerders en concepten die zich elders 
bewezen hebben. Het realiseren van de nodige ontwikkel/toetsingskaders zijn nu ook onderdeel van de 
transitie. Dit naast de verbetering van de beeldkwaliteit. Rol en taken van het transitieteam zijn op deze manier 
beter uitgekristalliseerd. Na de zomer is bovendien een nieuwe gebiedsloods aangetrokken, die een breder 
takenpakket heeft gekregen, aansluitend bij de nieuwe scope. 

• Aanpak Recreatie 2030 is nog niet geheel afgerond. Het toekomstbeeld recreatie 2030 is gereed maar er is  
nog geen uitvoeringsagenda. De stuurgroep heeft provincie Utrecht bereid gevonden als projecttrekker het 
toekomstbeeld recreatie 2030 te vertalen naar een actieplan. De provincie Utrecht is eind 2021 begonnen met 
de eerste voorbereidingen. Knelpunt is het ontbreken van uitvoeringsbudget. 

• Voor het opstellen van een PvA voor De Gouden Greep en het uitvoeren van een verkenning naar de 
haalbaarheid en mogelijkheden zijn financiële middelen nodig. De subsidieaanvraag bij de Groene Uitweg is 
afgewezen omdat De Gouden Greep net buiten het Groene Uitweg gebied ligt. Natuurmonumenten, de 
gemeente Wijdemeren en de gebiedsloods gaan nu samen op zoek naar budget en capaciteit om het plan  
toch verder te brengen. Daarbij zijn ook gesprekken gevoerd met ondernemers die mogelijk zouden willen 
investeren in het plan.

• Het toestaan van een pilot met ecolodges bleek niet eenvoudig. De gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren 
zijn daarom in 2021 in overleg met de gebiedsloods gestart met het ontwikkelen van een kader waarmee 
ecolodges mogelijk kunnen worden gemaakt. Idee is enkele plekken aan te wijzen waar, onder voorwaarden, 
ecolodges mogen worden gerealiseerd.

• Het seminar Toekomststrategie voor ondernemers werd niet georganiseerd vanwege het ontbreken van budget 
en de beperkende coronamaatregelen (uit gesprekken bleek dat ondernemers voorkeur geven aan fysieke 
bijeenkomsten). Voor wat betreft het benodigde budget zal actief moeten worden gezocht naar sponsoren of 
subsidies: binnen het gebiedsakkoord is hiervoor geen budget beschikbaar. 

• Ook de inspiratiesessies voor lokale ondernemers zijn niet doorgegaan vanwege het ontbreken van budget en 
de beperkende coronamaatregelen (uit gesprekken bleek dat ondernemers voorkeur geven aan fysieke 
bijeenkomsten). Ook het vertrek van de toenmalige gebiedsloods, die deze bijeenkomst zou organiseren met 
inbreng vanuit haar netwerk, speelde een rol. Voor wat betreft het benodigde budget zal actief moeten 
worden gezocht naar sponsoren of subsidies. 

• In 2021 is een aanvraag gedaan voor subsidie uit de Groene Uitweg gelden voor de recreatieve ontsluiting rond 
buitenplaats Trompenburgh in ’s-Graveland. Er is € 300.000 subsidie toegekend die kan worden ingezet ten 
behoeve van wandel- en fietspaden, kanoroutes of andere recreatieve voorzieningen. Inzet van de middelen 
wordt in 2022 verder uitgewerkt. 

• De provinciale omgevingsverordening (POV) die eind 2020 van kracht werd legt beperkingen op voor de 
transitie van de recreatiesector, één van de drie pijlers onder het gebiedsakkoord. Provincie Noord-Holland en 
de gemeente Wijdemeren zijn daarom samen - op verzoek van de stuurgroep - een verkenning gestart naar 
mogelijke oplossingen voor situaties waar belemmeringen optreden. Eind 2021 is de rapportage opgeleverd. 
Mogelijke oplossing is het toevoegen van een artikel aan de POV, waarmee een uitzondering wordt gemaakt 
voor recreatieve ontwikkelingen in het Oostelijke Vechtplassengebied die passen binnen de doelen en ambities 
van het gebiedsakkoord, gedurende de looptijd van het akkoord. In 2022 besluit de provincie Noord-Holland 
over het al dan niet toevoegen van een dergelijk artikel aan de POV. 
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Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Realisatie -

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€	131.500												 €	131.500 Budget	project	3.4	is	toegevoegd	aan	
budget	project	3.2.

Herzien projectbudget €	126.500 €	126.500 restant	project	3.3.	van	€	26.500	is	
overgeheveld	t.b.v.	Aanpak	recreatie	
2030.
€	5.000	van	project	3.4	is	over- 
geheveld	naar	capaciteit.

Totaal besteed: t/m	2020 €	26.950															 €	26.950

in	2021 €	70.110																 €	70.110 Uitgaven	zijn	gedaan	door	de	 
provincie	Noord-Holland.	Geen	
uitgaven	in	Wijdemeren.

Totaal €	97.060																	 €	97.060

Resterend budget €	29.440															 €	29.440

Projectcijfers per fase

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 Er	is	voor	de	transitie	de	komende	jaren	een	planmatige	aanpak	met	acties	opgesteld	en	in	uitvoering,	die	

aansluit	bij	de	vastgestelde	verbrede	scope	én	bij	de	uitkomsten	van	de	‘Aanpak	recreatie	2030’.	Beoordeeld	
wordt	of	in	deze	aanpak	het	seminar	Toekomststrategie	en	de	inspiratiesessies	voor	lokale	ondernemers	weer	
een	plek	krijgen.

•	 Het	actieplan	voor	de	‘Aanpak	recreatie	2030’	is	gereed.	Dit	plan	is	opgesteld	gecombineerd	óf	in	samenhang	
met	de	planmatige	aanpak	voor	de	transitie	van	de	recreatie.

•	 Voor	een	PvA	en	een	verkenning	naar	De	Gouden	Greep	zijn	middelen	gevonden	en	het	plan	is	ook	opgesteld.
•	 Binnen	de	gemeenten	Stichtse	Vecht	en	Wijdemeren	zijn	kaders	voor	het	toestaan	van	ecolodges	vastgesteld.
•	 Er	zijn	plannen	uitgewerkt	voor	de	recreatieve	ontsluiting	rond	Trompenburgh	in	’s-Graveland	die	in	

uitvoering	kunnen	worden	genomen.
•	 Het	aanvullen	van	de	POV	met	een	uitzonderingsartikel	voor	recreatieve	ontwikkelingen	in	het	Oostelijke	

Vechtplassengebied,	passend	binnen	het	gebiedsakkoord	gedurende	de	looptijd	van	het	akkoord,	is	afgerond.

Risico’s scope, planning, financiën 
•	 Er	is	geen	uitvoeringsbudget	voor	recreatie	en	toerisme,	hetgeen	remmend	werkt	op	de	innovatie	en	

kwaliteitsverbetering	van	de	openbare	ruimte	en	op	veelbelovende	initiatieven	die	het	recreatief	aanbod	en	
het	recreatief	seizoen	verbreden.	Het	transitieteam	is	creatief.	In	2021	is	de	externe	voorzitter	bekostigd	door	
de	inzet	van	de	voorzitter	te	combineren	met	een	opdracht	voor	het	project	‘Verkenning	BIZ’	(project	3.4).	 
De	extern	voorzitter	bood	advies	bij	het	in	beeld	krijgen	van	wat	nodig	was	om	de	stagnerende	transitie	
verder	te	brengen	en	gaf	ondersteuning	bij	het	in	beeld	brengen	en	verwoorden	van	de	verbrede	scope.	
Zonder	deze	combinatie	was	bekostiging	van	de	voorzitter	niet	mogelijk	geweest.

•	 Het	transitieteam	is	ook	betrokken	bij	realisatie	van	het	plan	van	één	van	de	winnaars	van	de	prijsvraag	 
‘Icoon	van	Loosdrecht’	(project	1.6).	Er	zijn	echter	(nog)	geen	middelen	voor	een	goede	verkenning.	Het	risico	
bestaat	dat	de	betreffende	winnaar	teleurgesteld	afhaakt,	ondanks	het	mooie	plan.

•	 De	transitie	wordt	afgeremd	door	het	ontbreken	van	een	kader	voor	ontwikkeling	en	integrale	visie	op	
recreatie	en	toerisme.	De	gebiedsloods	heeft	opdracht	gekregen	de	meerwaarde	en	randvoorwaarden	voor	
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zo’n	kader	in	beeld	te	brengen.	Het	streven	is	daarbij	alle	aspecten	van	het	‘ecosysteem’	te	borgen	om	een	
vitale	sector	mogelijk	te	maken	en	om	passende	ondernemers	daarbinnen	te	betrekken.	Risico	is	dat	de	
aanbevelingen	van	de	gebiedsloods	in	een	dergelijk	kader	uiteindelijk	niet	worden	gevolgd	in	de	
toetsingskaders	van	de	bevoegde	gezagen.

•	 In	het	gebied	gelden	regimes	en	regelgeving	die	beperkingen	aan	ontwikkelingen	kunnen	opleggen.
•	 Bij	de	integratie	van	natuur	en	recreatie	is	sprake	van	koudwatervrees.	Er	zijn	best	practices	nodig	om	te	laten	

zien	dat	het	kan.	Daar	moet	ruimte	voor	gevonden	worden.	Verblijfsrecreatie	in	de	natuur	ter	verbetering	van	
de	omliggende	natuurwaarden	kan	hieraan	bijdragen.

•	 In	het	gebied	gelden	regimes	en	regelgeving	die	beperkingen	aan	ontwikkelingen	kunnen	opleggen.
•	 Bij	de	integratie	van	natuur	en	recreatie	is	sprake	van	koudwatervrees.	Er	zijn	best practices	nodig	om	te	laten	

zien	dat	het	kan.	Daar	moet	ruimte	voor	gevonden	worden.	Verblijfsrecreatie	in	de	natuur	ter	verbetering	van	
de	omliggende	natuurwaarden	zou	hieraan	bij	kunnen	dragen.
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Project 3.2b   Aanpak recreatie 2030

Projecttrekker Provincie	Utrecht

Projectraming volgens UVP Geen	

Fase project Planuitwerking

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 30-06-2021

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang De	visie	“Toekomstbeeld	recreatie	2030’	is		vastgesteld	door	de	
stuurgroep.	De	provincie	Utrecht	heeft	iemand	ingehuurd	om	 
een	startdocument	te	maken,	om	te	komen	tot	een	aanzet	van	
een	Actieplan.	Momenteel	zijn	hier	nog	geen	middelen	voor.			

Betrokken partijen Provincie	Utrecht,	Gemeente	Wijdemeren,	Gemeente	Stichtse	
Vecht,	Provincie	Noord-Holland,	recreatiesector,	Natuur- 
monumenten,	Waternet/AGV,	Bureau	Buhrs,	Plassenschap	
Loosdrecht	e.o	

Samenhang overige projecten Het	project	hangt	samen	met	de	inzet	van	de	gebiedsloods	
(project	3.1)	en	het	Transitieteam	Recreatie	en	Toerisme	 
(project	3.2)

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
Afronding van het project Recreatie 2030 inclusief concrete uitvoeringsagenda. 

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
De visie ‘Toekomstbeeld recreatie 2030’ is opgeleverd en vastgesteld. De stuurgroep heeft ook besloten de  
visie uit te werken tot een actieplan. Het project Recreatie 2030 is daarmee niet afgerond, maar er is wel een 
belangrijke mijlpaal bereikt. Verder is er een eerste stap gezet om te komen tot het actieplan.    

Projectcijfers per fase 

Er is geen toegekend budget in 2021, en er zijn ook geen kosten gemaakt.

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
We verwachten in 2022 een actieplan Recreatie 2030 op te leveren, waarbij duidelijk wordt welke eerste acties 
door wie kunnen worden ondernomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘quick wins’ en plannen voor de 
iets langere termijn.  

Risico’s scope, planning, financiën 
Het risico is dat er verschillende beelden zijn voor de inhoud van het op te stellen actieplan en de prioritering  
(en budgettering) ervan.



De unieke natuur, het verfrissende water en het gastvrije, innovatieve ondernemerschap maken 
het Loosdrechts Plassengebied tot een uitnodigende plek voor een op en top vakantiegevoel.

Dit toekomstbeeld is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de partners binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en een 
aantal beeldbepalende lokale én betrokken ondernemers. Deskresearch, interviews, een online enquête en diverse bijeenkomsten 
hebben de inhoudelijke basis gelegd voor een gezamenlijk beeld. Het helpt om individuele projecten met concrete doelstellingen 

ondersteunend te laten zijn aan het geheel: een uitnodigend vrijetijdslandschap om bewust van te genieten.  

Breed recreatief aanbod op water en land 
met focus op sport en kwalitatieve horeca

Hoge natuurwaarden
Sterk gelegen ten opzichte van 
de omgeving: in de Randstad 
en aan de Vecht

Beleefbaar 
(cultuurhistorisch)landschap

Recreatie en toerisme, wonen, 
water en natuur in harmonie

Kernkwaliteiten

Verfrissend
vernieuwend • bruisend • actief • vrijheid

Smaakvol 
stijlvol • comfort

Uitnodigend
gastvrij • vakantiegevoel • toegankelijk

Bewust
harmonieus • weloverwogen

Merkwaarden

Dit toekomstbeeld is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de partners binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en een 
aantal beeldbepalende lokale én betrokken ondernemers. Deskresearch, interviews, een online enquête en diverse bijeenkomsten 
hebben de inhoudelijke basis gelegd voor een gezamenlijk beeld. Het helpt om individuele projecten met concrete doelstellingen 

ondersteunend te laten zijn aan het geheel: een uitnodigend vrijetijdslandschap om bewust van te genieten.  

Beleven, 
bewegen en 

leren in de natuur 
Wandel of fiets langs de plassen, 

leer bijzondere dieren en 
planten kennen en ervaar 

deze natuur van 
wereldklasse.

Cultuur 
snuiven

Bezoek de forten en 
buitenplaatsen, struin door het 

‘echt Hollandse’ cultuurlandschap 
en leer over de historie van 

legakkers, petgaten 
en molens.

Verborgen 
parels ontdekken
Ontdek met je kano of sup de 

beschutte baaitjes, oevers 
en eilanden, ga zwemmen of 

spelen en kom helemaal 
tot rust. 

Comfortabel 
genieten

Op of aan het water genieten 
van een drankje en hapje, 
watersporters om je heen 

en uitzicht op de 
prachtige natuur.

toekomstbeeld 2030 • oostelijke vechtplassen
 bewust genieten in een uitnodigend vrijetijdlandschap
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Project 3.4   Verkenning bedrijveninvesteringszone / investeringsfonds

Projecttrekker Transitieteam	/	Gemeente	Wijdemeren

Projectraming volgens UVP €	60.000

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 04-10-21

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang De	stuurgroep	heeft	besloten	de	scope	van	het	project	te	ver- 
leggen	naar	een	verkenning	van	een	investeringsfonds.	Dit	op	
voorstel	van	het	transitieteam	dat	na	onderzoek	concludeerde	 
dat	een	BIZ	geen	goed	passend	instrument	is	voor	toepassing	in	
het	gebied	van	de	Oostelijke	Vechtplassen.	

Voor	wat	betreft	de	planning	zijn	de	achterstanden	ingehaald.	 
De	verkenning	is	eind	2021	afgerond.	Het	transitieteam	beraadt	
zich	in	2022	over	een	vervolg.		

Betrokken partijen Transitieteam,	Gemeente	Wijdemeren,	Gemeente	Stichtse	Vecht,	
Provincie	Noord-Holland,	Provincie	Utrecht,	Natuurmonumenten,	
Waternet/AGV,	recreatieondernemers,	Hiswa-Recron,	Plassen-
schap	Loosdrecht	e.o

Samenhang overige projecten Project	hangt	samen	met	de	transitie	van	de	recreatiesector	
(project	3.2)	en	dus	met	activiteiten	van	het	transitieteam	en	de	
gebiedsloods	(project	3.1).	Het	fonds	moet	bijdragen	aan	een	
breed	en	aantrekkelijk	recreatief	aanbod	en	aan	het	verbeteren	
en	ontwikkelen	van	een	vrijetijdslandschap.	Hierdoor	heeft	het	
ook	relatie	met	de	projecten	recreatieve	verbindingen	(project	
1.1),	vergroten	aanbod	waterrecreatie	’s-Graveland	en	Kortenhoef	
(project	1.2,	voorheen	vaarverbinding	’s-Gravelandsevaart),	
alternatieven	waterrecreatie	(project	1.3,	voorheen	vaarver- 
binding	LPHK),	van	dorpslint	naar	recreatieboulevard/duurzame	
ontwikkeling	Scheendijk	(project	1.5),		Icoon	van	Loosdrecht	
(project	1.6),	de	baggeropgave	(project	1.7.1),	herstel	legakker-
landschap	Kievitsbuurten	(project	1.8)	en	Nieuwe	Polderplas	
(project	2.4.3).

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
Er is een advies/voorstel gereed omtrent de haalbaarheid van een BIZ of investeringsfonds (opgesteld door het 
transitieteam, binnen project 3.2).

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
De visie ‘Toekomstbeeld recreatie 2030’ is opgeleverd en vastgesteld. De stuurgroep heeft ook besloten de  
De mogelijkheden van een BIZ zijn in beeld gebracht. Conclusie: een BIZ past minder goed bij de breedte van het 
Oostelijke Vechtplassengebied en bij de aard van het uitvoeringsprogramma van het gebiedsakkoord. Een BIZ kan 
niet gebiedsbreed worden ingezet, biedt enkel ruimte tot deelname aan ondernemers/eigenaren en is alleen 
gericht op aanpassingen in de openbare ruimte. 
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Daarnaast is er bij ondernemers weinig draagvlak voor een BIZ. Een investeringsfonds past beter: het kan wel 
gebiedsbreed worden toegepast, belangengroepen en bewoners kunnen deelnemen en het biedt de mogelijkheid 
om initiatieven te steunen die gericht zijn op behoud en ontwikkeling van recreatief aanbod, cultuur, erfgoed en 
natuur. De stuurgroep is voorgesteld om de scope van het project te verleggen naar een verkenning van een 
investeringsfonds. Het PvA daarvoor is opgesteld en vastgesteld door de stuurgroep en vervolgens ook 
uitgevoerd. De rapportage wordt in het eerste overleg van het transitieteam in 2022 besproken.

4.	Status	projecten	|	Pijler	3

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning -

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

- - Budgetten	zijn	overgeheveld	naar	
project	3.2.

Herzien projectbudget - -

Totaal besteed: t/m	2020 - -

in	2021 -																 - Kosten	via	project	3.2.	Uitgaven	door	
provincie	Noord-Holland.

Totaal - -

Resterend budget - -

Projectcijfers per fase

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
•	 De	definitieve	rapportage	van	de	verkenning	is	gereed	en	vastgesteld	door	de	stuurgroep.
•	 Het	transitieteam	heeft	voorstellen	geformuleerd	over	een	vervolg	op	de	verkenning	en	voorgelegd	aan	de	

stuurgroep.
•	 Een	eventueel	vervolg	op	de	verkenning	is	in	uitvoering.

Risico’s scope, planning, financiën
•	 Daadwerkelijke	realisatie	van	het	fonds	valt	buiten	de	reikwijdte	van	dit	project,	maar	zal	als	vervolg- 

project	moeten	worden	opgepakt	door	betrokken	partijen.
•	 Een	investeringsfonds	wordt	grotendeels	gevuld	door	bijdragen	vanuit	het	bedrijfsleven	of	maatschappij.	 

De	uitkomsten	van	de	verkenning	worden	dan	ook	voor	een	groot	deel	beïnvloed	door	draagvlak	daarvoor	 
bij	marktpartijen	en	betrokkenheid	van	de	omgeving.

•	 Er	zijn	slechts	middelen	voor	de	verkenning.	Voor	realisatie	van	het	fonds	moeten	te	zijner	tijd	middelen	
worden	gevonden.
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5
Organisatiekosten
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Projecttrekker -	 Provincie	Noord-Holland	(bureaukosten)	
-	 Gemeente	Wijdemeren	(communicatie	OVP	breed)
-	 Gemeente	Wijdemeren	(extra	capaciteitskosten

Projectraming volgens UVP Geen	raming	opgenomen	in	het	uitvoeringsprogramma:
-	 Bureaukosten:	€	600.000	(10	Jaar)
-	 Communicatie	OVP	breed:	€	400.000	(3	jaar)	
-	 Extra	capaciteitskosten	WM:	€	380.000	(3	jaar)

Fase project N.v.t.

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) -	 SG-besluit	bureaukosten	12-12-2018	
	 (vastgelegd	in	partnerovereenkomst)
-	 SG-besluit	communicatie	en	capaciteit	20-11-2019	(notitie)	en	
30-6-2021	(intakeformulier)

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang De	financiën	voor	communicatie	staan	onder	druk,	omdat	de	
bekostiging	van	de	programmacommunicatie	nog	niet	structureel	
is	ingeregeld.	Eind	2021	zijn	hierover	voorstellen	gedaan	aan	de	
stuurgroep,	die	daarover	begin	2022	besluit.		

Betrokken partijen Alle	OVP-partners

Samenhang overige projecten De	regiegroep	heeft	in	2019	besloten	dat	de	algemene	bureau- 
kosten	ten	laste	van	de	investeringsbudgetten	komen.
De	dekking	voor	budget	communicatie	komt	uit	verschuivingen	
van	budgetten	voor	de	vaarverbindingen	(project	1.2	en	1.3)	 
en	NNN	(project	2.1).	De	dekking	voor	de	extra	capaciteit	Wijde-
meren	komt	met	name	uit	budget	voor	recreatieve	verbindingen	
(project	1.1)	t.b.v.	inhuur	van	een	projectleider	voor	het	project	
Horstermeer	Zuid	waarvoor	geen	van	de	partijen	trekker	was	 
en	uit	verschuivingen	van	budgetten	voor	de	vaarverbindingen	
(project	1.2	en	1.3),	NNN	(project	2.1)	en	Proces	en	Onderzoek	
(project	1.4	en	1.5).

5.	Organisatiekosten

Project 4.1   Organisatiekosten Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Resultaatbereik 2021

Beoogd resultaat op 31 december 2021
Een afgeronde tussenevaluatie van het programma met realistische verbetervoorstellen voor de toekomst.  
Het doorvoeren van aanpassingen op het gebied van programma aansturing om zo beter aan te sluiten op de 
huidige fase van het programma.

Progressie op hoofdlijnen in 2021 
Adviesbureau Arcadis heeft in 2021 een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Centrale vraag daarbij was: hoe staat 
het programma er procesmatig voor, zijn er aanpassingen nodig en zo ja, welke dan? De evaluatie leverde  
17 aanbevelingen op die betrekking hebben op het programmamanagement, communicatie- en omgevings-
management, governance in relatie tot de Mutual Gains Approach (MGA) en de financiën. Het evaluatierapport 
inclusief de aanbevelingen zijn besproken in de regiegroep (RG) van 10-6-2021 en in de stuurgroep (SG) van 
30-06-2021. 
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De uitvoering van de nieuwe communicatiestrategie is ter hand genomen.
• Er is een nieuwe werknaam gekozen (Aanpak Oostelijke Vechtplassen) en er is een logo ontwikkeld.
• De bijbehorende huisstijl is ontworpen en geïmplementeerd.
• Er is een website gebouwd die begin 2022 live gaat.
• De communicatie is proactiever van aard, meer gericht op de ontvanger.
• Er is een algemene informatiemarkt georganiseerd met een nieuwe, meer open opzet. Vanwege de 

coronabeperkingen hebben we ons in 2021 tot één programmabrede bijeenkomst moeten beperken.
• Er zijn 6 reguliere nieuwsbrieven uitgegaan over ontwikkelingen binnen het gebiedsakkoord.  

Op 31 december 2021 telden we 715 abonnees.

De capaciteit voor de projectleiding van het project Horstermeer Zuid is nog niet ingezet. Start van de uitvoering 
van dit project is doorgeschoven naar 2022. Er is capaciteit ingezet voor werkzaamheden voortvloeiend uit de 
diverse NNN-trajecten. Vanuit de grondverwerving en wat daaromheen speelt, komen veel (ruimtelijke, 
vergunningtechnische en vastgoedgerelateerde) vraagstukken en uitzoekwerk bij de gemeente binnen.  
Vanwege corona was dit werk minder omvangrijk dan eerdere jaren. De overige capaciteit is ingezet ten gunste 
van de recreatieve projecten, omdat middelen daar deels ook uit zijn vrijgemaakt: zoals de ondersteuning van  
het transitieteam, organisatie Aanpak Recreatie 2030 en het realiseren van recreatieve verbindingen. 

5.	Organisatiekosten

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase N.v.t. -

Budget goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

N.v.t. Geen

Herzien projectbudget Bureaukosten:	€	600.000	
(10	jaar)

Communicatie:	€	400.000
Extra	capaciteit:	€	380.000	

Stuurgroep	12-12-2018	
en	16-12-2020
Stuurgroep	20-11-2019
Stuurgroep	12-07-2019,	
20-11-2019	en	30-06-21

Totaal besteed: t/m	2020 €	346.315

in	2021 €	427.761 Prognose	2021	
extra	capaciteit	was	205K

Totaal Bureaukosten:	€	189.574
Communicatiecapaciteit:	€	200.183
Communicatiemiddelen:	€	29.887

Extra	capaciteit	Wijdemeren:	€	354.432	
(prognose)             

Incl.	PNH	betaalde	kosten

Resterend budget                Bureaukosten:	€	410.426	
Communicatiecapaciteit:	€	99.817		
Communicatiemiddelen:	€	70.113		

Extra	capaciteit:	€	25.568

Projectcijfers per fase
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5.	Organisatiekosten

Doorkijk 2022

Verwachte resultaten per 31 december 2022
Het	programmamanagement	is	op	sterkte	en	er	is	een	uitvoeringsprogramma	2.0	opgesteld.
Op	het	gebied	van	communicatie:
•	 website	is	gelanceerd	en	de	huisstijl	is	verder	uitgebouwd;
•	 reguliere	nieuwsbrieven	zijn	verzonden;
•	 er	is	tenminste	één	programmabrede	inloopbijeenkomst	georganiseerd;
•	 middelen	voor	communicatie	gedurende	de	looptijd	van	het	programma	zijn	structureel	geborgd;
•	 capaciteit	Wijdemeren	ingezet	conform	afspraken	(t.b.v.	NNN,	recreatie	en	Horstermeer	Zuid).

Risico’s scope, planning, financiën
•	 De	benodigde	kosten	voor	communicatie	zijn	in	het	gebiedsakkoord	niet	structureel	geborgd.	Voorstellen	

voor	dekking	zijn	eind	2021	aan	de	stuurgroep	gedaan.	Begin	2022	zal	de	stuurgroep	hierover	besluiten.		
•	 Als	de	voorstellen	tot	versterking	van	het	programmamanagement	niet	worden	aangenomen,	dan	kan	 

dat	leiden	tot	ernstige	vertraging	in	de	uitvoering	van	het	akkoord	en	tot	onuitvoerbare	projecten	door	
communicatieproblemen.	Ook	de	beeldvorming	rondom	het	programma	kan	onder	druk	komen	te	staan.

•	 Voor	deels	ongedekte	projecten	en	voor	nieuwe	initiatieven	moet	nieuwe	financiering	worden	gezocht,	
hetgeen	mogelijk	kan	leiden	tot	aanpassing	van	de	scope	van	deelprojecten.	

•	 Door	coronamaatregelen	hebben	de	NNN-projecten	qua	grondverwerving	minder	voortgang	gehad.	 
Mogelijk	heeft	de	toestroom	aan	vraagstukken	en	het	uitzoekwerk	ten	gevolge	van	de	grondverwerving	
daardoor	een	langere	doorlooptijd.	Als	de	beschikbare	middelen	hierdoor	onvoldoende	toereikend	zijn,	kan	
er	vertraging	optreden	in	het	afwikkelen	van	afwikkeling	van	dergelijke	vraagstukken	en/of	het	uitzoekwerk.
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Bijlage

Mutaties Nationaal 
Groenfonds rekening 2021
Onderstaande	tabel	laat	de	declaraties	(ook	wel:	opnames	uit	Groenfonds),	 
stortingen	aan	het	Groenfonds,	kosten	en	correcties	zien.



 DATUM TYPE CODE PROJECT BEDRAG PNH/GU UTR WM SV HILV G&V AGV/WN PS PRIVAAT
Beginsaldo 1-1-2021 3.540.993 -1.167.433 1.358.000 1.695.621 -409.292 250.000 38.800 1.699.274 70.914 5.110 

	26	jan Correctie P3.2	 Van	dorpslint	naar	recreatieboulevard 150.000	  	150.000	
	26	jan Correctie P3.2	 Van	dorpslint	naar	recreatieboulevard -150.000	  -150.000
	26	jan Storting	2020 P6.4	 BIZ 1.000	 1.000
	26	jan Storting	2020 P6.1	 Gebiedsloods 2.000	 2.000
	26	jan Storting	2020 P3.4	 Visie	ontwikkeling	Kivietsbuurt 1.500	 1.500
	26	jan Storting	2020 P3.2	 Van	dorpslint	naar	recreatieboulevard 1.500	 1.500
	26	jan Storting	2020 P3.1	 Onderzoek	ontsluiting	en	toegankelijkheid 2.000	 2.000
	26	jan Storting	2020 P2.1	 Baggeren 133.000	 133.000
	26	jan Storting	2020 P1.1	 Verbindingen	op	land 9.000	 9.000
	24	mrt Storting	2020 P2.1 Baggeren 70.914 70.914
	26-apr Declaratie P2.1 Baggeren -700.000 -700.000
	26	apr Declaratie P5.1 Populatiebeheer	ganzen -57.000 -57.000
	26	apr Declaratie P2.3 Legakkerherstel	Kievitsbuurten -525.000 -525.000
	26	apr Declaratie P4.4 Moerasvogels	|	(natuureilanden) -770.000 -770.000
	26	apr Declaratie P8.2 Extra	capaciteitskosten -213.000 -213.000
	26	apr Declaratie P8.1 Communicatie	OVP	breed -125.000 -125.000
	26	apr Declaratie P6.1 Gebiedsloods -55.000 -55.000
	26	apr Declaratie P2.1 Baggeren -105.000 -105.000
	26	apr Declaratie P8.0 Bureaukosten -60.000 -60.000
	23	apr Storting	2021 P4.4 Moerasvogels	(natuureilanden) 350.000 350.000
	23	apr Storting	2021 P4.2 Realiseren	NNN	-	inrichting	nieuwe	natuur 330.000 330.000
	23	apr Storting	2021 P4.3 Kwaliteitsimpuls	best.	natuur/biodiversiteit 135.000 135.000
	23	apr Storting	2021 P1.1 Verbindingen	op	land 185.000 185.000
	23	apr Storting	2021 P2.2 Zwevend	slib 650.000 650.000
	23	apr Storting	2021 P4.1 Ontsnipperingsmaatr./faunapassages/ec	verb. 500.000 500.000
	23	apr Storting	2021 P2.1 Baggeren 674.000 674.000
	23	apr Storting	2021 P1.3 Vaarverbinding	Loosdrechtse	plassen	–	HK 314.000 314.000
	23	apr Storting	2021 P1.2 ’s	Gravenlandse	Vaart 636.000 636.000
	23	apr Storting	2020 P1.1 Verbindingen	op	land 163.000 163.000
	23	apr Storting	2020 P4.4 Moerasvogels	(natuureilanden) 281.000 281.000
	23	apr Storting	2020 P8.0 Bureaukosten 20.000 20.000
	23	apr Storting	2020 P6.3 Integratie	recr.	en	natuur/verduurz.	sector 33.500 33.500
	23	apr Storting	2020 P4.1 Ontsnipperingsmaatr./faunapassages/ec	verb. 421.000 421.000
	23	apr Storting	2020 P6.1 Gebiedsloods 80.000 80.000
	23	apr Storting	2020 P5.3 Bestrijding	exoten	-	Cabomba	en	Kreeften 200.000 200.000
	23	apr Storting	2020 P6.2 Transitie	recreatie	&	toerisme 26.500 26.500
	30	apr Storting	2020 P4.4 Natuureilanden 1.260.000 1.260.000
	30	apr Storting	2020 P1.3 Vaarverbinding	Loosdrechtse	plassen	–	HK 181.000 181.000
	30	apr Storting	2020 P4.3 Kwaliteitsimpuls	best.	natuur/biodiversiteit 339.000 339.000
	23	aug Verrekening P3.2 Van	dorpslint	naar	recreatieboulevard 34.395 34.395
	10	sep Storting	extra P6.2 Transitie	recreatie	&	toerisme 10.000 10.000

	14	sep Storting	2021 P6.4 BIZ 1.000 1.000
	14	sep Storting	2021 P6.1 Gebiedsloods 2.000 2.000
	14	sep Storting	2021 P3.4 Visie	ontwikkeling	Kivietsbuurt 1.500 1.500
	14	sep Storting	2021 P3.2 Van	dorpslint	naar	recreatieboulevard 1.500 1.500
	14	sep Storting	2021 P3.1 Onderzoek	ontsluiting	en	toegankelijkheid 2.000 2.000
	14	sep Storting	2021 P2.1 Baggeren 133.000 133.000
	14	sep Storting	2021 P1.1 Verbindingen	op	land 9.000 9.000
	8	nov	 Correctie corr Correctie -1.573.180 -1.573.180
	8	nov	 Declaratie P2.3 Legakkerherstel	Kievitsbuurten -5.103 -5.103
	8	nov	 Correctie corr Correctie -340.000 -340.000
	8	nov	 Correctie corr Correctie 1.573.180 1.573.180
	8	nov	 Correctie corr Correctie 340.000 340.000
	8	nov	 Declaratie P2.1 Baggeren -700.000 -700.000
	8	nov	 Declaratie P5.1 Populatiebeheer	ganzen -47.000 -47.000
	8	nov	 Declaratie P4.2 Inrichting	nieuwe	natuur -826.180 -826.180
	8	nov	 Declaratie P8.1 Communicatie	OVP	breed -175.000 -175.000
	8	nov	 Declaratie P1.1 Verbindingen	op	land -150.000 -150.000
	8	nov	 Declaratie P1.3 Vaarverbinding	Loosdrechtse	plassen	–	HK -15.000 -15.000
	31	dec kosten	GRF P8.0 Bureaukosten -10.000 -10.000

Eindsaldo 31-12-2021 6.197.019 2.441.387 1.358.000 857.621 -605.000 250.000 38.800 1.709.274 141.828 5.110

Bijlage
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COLOFONachte resultaten per 31 december 2022

De	voortgangsrapportage	is	een	jaarlijks	terugkerende	uitgave	
verzorgd	door	het	programmabureau	Oostelijke	Vechtplassen	
in	nauwe	samenwerking	met	de	diverse	projecttrekkers.
De	stuurgroep	Oostelijke	Vechtplassen	heeft	dit	rapport 
op	30	maart	2022	vastgesteld.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen
p/a	secretariaat	OVP
Postbus	3007
2001	DA	Haarlem
 
T:	023-5143098
E:	secretariaat_OVP@noord-holland.nl

Partners:
provincie	Noord-Holland	|	provincie	Utrecht	|		 
gemeente	Wijdemeren	|	gemeente	Stichtse	Vecht	|	
gemeente	Hilversum	|	Waternet	|	Waterschap	Amstel,	
Gooi	en	Vecht	|	Plassenschap	Loosdrecht	e.o.	|	 
Regio	Gooi	en	Vechtstreek	|	Natuurmonumenten	|
LTO	Noord	|	HISWA-Recron	|	Koninklijk	Nederlands	
Watersportverbond	|	Verenigde	bedrijven	Boomhoek	|	
Vechtplassencommissie	|	Platform	Recreatie	en	Toerisme	
Wijdemeren	|	Toeristische	Kano	Bond	Nederland)	|	
Vereniging	Kievitsbuurten	|	ANWB	|	Bewonersfederatie	OVP

Vormgeving:
Pier	19	Grafisch	ontwerpers	Utrecht

Fotografie:
www.vdmarel.com	(cover,	2,	6,	9,	10,	14,	17	en	72)
@eenkwestievanfotografie	(20,	40	en	83)
programmabureau	OVP	(3	en	13)

Illustraties:
www.schetsontwerp.com	/	Bureau	Buhrs	(81)
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